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SKILAFRESTIR, REIKNIVÉLAR Á VEFNUM  O.FL.

Skila frest ur skatt fram tals ein -
stakl inga er til miðviku dags ins 23. 
mars. Unnt er að sækja um lengri 
frest á þjón ustu vef rík is skatt -
stjóra, skatt ur. is, 
og getur hann lengst ur orðið til 
29. mars. Fram tal barns skal 
fylgja fram tali fram fær anda. 
Fram töl um dán ar búa manna, 
sem lét ust á árinu 2009 eða 
fyrr, skal skila í fram tals fresti lög að ila, sem er til 31. maí, ef 
skiptum var ekki lokið í árslok 2010. Þeir sem hafa at vinnu 
af fram tals að stoð hafa rýmri tíma mörk en ein stakl ing ar og 
lög að il ar. Heim ilt er að beita álagi á skatt stofna ef fram tali er 
ekki skil að á rétt um tíma og eins ef fram telj andi gefur rang ar 
upp lýs ing ar á fram tali eða í fylgi skjöl um.

Barna bæt ur 
Með því að skrá inn tekju-
stofn, fjöl skyldu stöðu, fjölda 
barna og tekju ár er hægt að 
reikna út barna bæt ur. At hug ið 
að barna bæt ur eru greidd ar 
eft irá vegna barna sem fram-
telj andi hefur hjá sér í árs lok. 
Einn ig þarf að til greina hversu 

mörg barn anna eru yngri en 7 ára í árs lok. Ef valið er tekju árið 
2010 reikn ast barna bæt ur sem greidd ar eru 2011. Sjá nánar 
á bls. 4. 

Vaxta bæt ur 
Til að reikna út vaxta bæt ur þarf að til greina fjöl skyldu stöðu og 
skrá tekju stofn og eigna stofn. Einn ig vaxta gjöld af lánum sem 
tekin hafa verið til öfl un ar á íbúð ar hús næði til eigin nota og eft-
ir stöðv ar þeirra í árs lok. Sjá nánar á bls. 4. 

Stað greiðsla 
Hægt er að reikna út stað greiðslu, bæði af viku laun um og 
mán að ar laun um. Skrá þarf launa fjár hæð, ið gjald í líf eyr is sjóð 

og hlut fall per sónu af slátt ar sem það skatt kort sýnir sem nýtt 
er hjá launa greið anda. Einn ig er hægt að skrá aðra frá drátt ar-
liði til að reikna út út borg uð laun. 

Bif reiða gjald 
Bif reiða gjald er reikn að út með því að skrá inn losun kol tví-
sýrings og eftir atvikum eigin þyngd öku tæk is. Einn ig er hægt 
að skipta bif reiða gjald inu, t. d. ef númer eru lögð inn, öku tæki 
af skráð eða ef eig enda skipti eiga sér stað. 

Með al kaup verð hluta bréfa 
Þegar maður selur hluta af hluta bréfa eign sinni í til teknu hluta-
fé lagi, sem hann hefur ekki eignast í einu lagi, þarf við sölu 
þeirra að reikna út með al kaup verð bréf anna. Sér stök reikni vél 
er til að finna með al kaup verð hluta bréfa. 
Sjá nánar á bls. 24 -25. 

Yf ir tek in lán 
Með því að skrá inn dag setn ingu upp haf legr ar lán töku, kaup-
dag setn ingu eign ar og af borg un á nafn verði er fund inn upp-
reikni stuð ull og reikn uð út af borg un á nafn verði þegar um yf ir-
tek ið lán er að ræða. Sjá nánar á bls. 16 -17.

Reikni vél ar á vefn um www. rsk. is

Skila frest ir, fram tals gögn  
og þjón usta
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SKILAFRESTIR, REIKNIVÉLAR Á VEFNUM  O.FL.

Skila frestur skatt framtals ein-
stakl inga er til miðvikudagsins 23.
mars. Unnt er að sækja um lengri
frest á þjón ustu vef rík is skatt -
stjóra, skattur. is,
og getur hann lengst ur orðið til 
29. mars. Fram tal barns skal 
fylgja framtali framfær anda.
Framtöl um dán ar búa manna, 
sem lét ust á árinu 2009 eða 
fyrr, skal skila í fram tals fresti lögað ila, sem er til 31. maí, ef 
skiptum var ekki lokið í árslok 2010. Þeir sem hafa atvinnu 
af framtals aðstoð hafa rýmri tíma mörk en einstakl ing ar og
lögað il ar. Heim ilt er að beita álagi á skatt stofna ef fram tali er 
ekki skilað á rétt um tíma og eins ef framtelj andi gefur rang ar 
upp lýs ingar á framtali eða í fylgi skjölum.

Barna bæt ur 
Með því að skrá inn tekju-
stofn, fjöl skyldustöðu, fjölda
barna og tekjuár er hægt að
reikna út barna bæt ur. Athugið 
að barna bætur eru greiddar 
eft irá vegna barna sem fram-
teljandi hefur hjá sér í árslok. 
Einnig þarf að til greina hversu

mörg barnanna eru yngri en 7 ára í árslok. Ef valið er tekjuárið 
2010 reikn ast barna bætur sem greiddar eru 2011. Sjá nánar 
á bls. 4.

Vaxtabæt ur 
Til að reikna út vaxta bæt ur þarf að til greina fjölskyldu stöðu og 
skrá tekjustofn og eigna stofn. Einnig vaxta gjöld af lánum sem 
tekin hafa verið til öflun ar á íbúð ar húsnæði til eigin nota og eft-
irstöðv ar þeirra í árs lok. Sjá nánar á bls. 4. 

Staðgreiðsla 
Hægt er að reikna út stað greiðslu, bæði af vikulaun um og
mán að ar laun um. Skrá þarf launa fjár aa hæð, iðgjald í líf eyr is sjóð 

og hlutfall per sónuaf sláttff ar sem það skattkort sýnir sem nýtt
er hjá launa greiðanda. Einn ig er hægt að skrá aðra frá drátt ar-
liði til að reikna út út borg uð laun.

Bif reiða gjald
Bifreiða gjald er reikn að út með því að skrá inn losun koltví-
sýrings og eftir atvikum eigin þyngd öku tæk is. Einn ig er hægt
að skipta bif reiða gjaldinu, t.d. ef númer eru lögð inn, ökutæki 
af skráð eða ef eig enda skipti eiga sér stað.

Með al kaupverð hluta bréfa 
Þegar maður selur hluta af hluta bréfa eign sinni í til teknu hluta-
fé lagi, sem hann hefur ekki eignast í einu lagi, þarf við sölu
þeirra að reikna út með al kaupverð bréf anna. Sér stök reiknivél 
er til að finna meðalkaupverð hluta bréfa.
Sjá nánar á bls. 24-25. 

Yfirtek rr in lán 
Með því að skrá inn dagsetn ingu upp haf legr ar lán töku, kaup-
dag setn ingu eignar og af borg un á nafnverði er fund inn upp-
reiknistuðull og reiknuð út af borgun á nafn verði þegar um yf ir-
tek ið lán er að ræða. Sjá nánar á bls. 16-17.

Reiknivél  ar á vefn um www. rsk.is

Skilafrestir, fram talsgögn 
og þjónusta
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ÚTREIKNINGUR OPINBERRA GJALDA

Tekju skatt ur og út svar
Vegna milli færslu á per sónu af slætti hjá hjón um og sam búð ar fólki 
þarf allt af að reikna fyrst út gjöld þess sem hefur lægri tekj ur.  

Tekju skatts - og út svars stofn 1) ............................   3.000.000
Reikn að ur tekju skatt ur 24,1% af 2.400.000 kr. ......   + 578.400
Reikn að ur tekju skatt ur 27%  af 600.000 kr. ............  + 162.000
Sjó manna af slátt ur 2) ................................................   - 0
Per sónu af slátt ur 3) ...................................................  - 530.466 4)

Tekju skatt ur .....................................................  = 209.934 5)

Út svar - 13,12% af stofni 6) .....................................  + 393.600
Per sónu af slátt ur til greiðslu út svars .......................   - 0  7)

Út svar til inn heimtu.........................................  = 393.600

1)  Sam kvæmt tölu lið 2.7 á fram tali. 
2)  Sjó manna af slátt ur 2010 var 987 kr. á dag. 
3)   Per sónu af slátt ur vegna tekna á árinu 2010 er 530.466 kr.  
4)   Til við bót ar venju leg um per sónu af slætti getur komið milli færð ur  

per sónu af slátt ur frá maka, sbr. 7). 
5)   Ef reikn að ur tekju skatt ur er lægri en per sónu af slátt ur verð ur tekju skatt ur inn 0 en 

ónýtt ur af slátt ur fær ist niður í reit inn: Per sónu af slátt ur til greiðslu út svars.

6)  Út svar er mis mun andi eftir sveit ar fé lög um. 
7)   Ónýtt ur per sónu af slátt ur geng ur til greiðslu útsvars. Sé þá enn ónýtt ur af slátt ur 

fær ast 100% til maka hjá sams kött uð um ein stakl ing um. Sé enn eftir ónýtt ur af-
slátt ur ganga 18/37 af því sem ónýtt er til greiðslu á skatti á fjár magns tekj ur. 

Skatt ur á fjár magns tekj ur 
Skatt ur á tekj ur sam kvæmt 3. kafla fram tals er 18%. Frí tekju mark 
vegna leigu tekna af íbúð ar hús næði er 30%. Frí tekju mark vegna 
vaxta tekna er 100.000 kr. hjá hverjum einstaklingi. Sé af dreg in 
stað greiðsla af fjár magns tekj um um fram út reikn að an fjár magns-
tekju skatt í álagn ingu er mis mun ur inn end ur greidd ur. Af þeim per-
sónu af slætti sem ekki nýt ist vegna tekju skatts eða til greiðslu út-
svars ganga 18/37 til greiðslu skatts á fjár magns tekj ur.  

Auð legð ar skatt ur 
Lagð ur er 1,50% auð legð ar skatt ur á nettó eign ein hleyp ings um-
fram 75 millj ón ir kr. og nettó eign hjóna og sam skatt aðs sam búð ar-
fólks um fram 100 millj ón ir kr.   

Vaxta bæt ur 
Vaxta gjöld til út reikn ings vaxta bóta er sú fjár hæð sem lægst er af 
a), b) eða c). 
a) Vaxta gjöld sam kvæmt reit 87 og/ eða 166. 
b) 7% af eft ir stöðv um skulda sam kvæmt reit 41, 45 eða 167. 
c) Há mark vaxta gjalda. Hjá ein hleyp ingi 800.000 kr. Hjá ein stæðu 
for eldri 1.000.000 kr. Hjá hjón um og sam búð ar fólki 1.200.000 kr. 

Frá vaxta gjöld um skv. fram an sögðu drag ast 8% af tekju stofni* 
(sam an lögð um tekju stofni hjóna). Mis mun ur inn er reikn að ar vaxta-
bæt ur. Þær skerð ast ef nettó eign hjá ein hleyp ingi eða ein stæðu 
for eldri fer yfir 4.000.000 kr. uns þær falla niður við 6.400.000 kr. 
Hjá hjón um og sam búð ar fólki byrja vaxta bæt ur að skerð ast við 
6.500.000 kr. nettó eign, uns þær falla niður við 10.400.000 kr. 
Vaxta bæt ur geta að há marki orðið 400.000 kr. hjá ein hleyp ingi, 
500.000 kr. hjá ein stæðu for eldri og 600.000 kr. hjá hjón um og sam-
búð ar fólki. 

* Tekju stofn til út reikn ings á vaxta bót um er frá brugð inn tekju skatts stofni að því leyti að 
allar fjár magns tekj ur eru með tald ar. Laun frá al þjóða stofn un um sem ekki eru skatt lögð 
koma inn í tekju stofn til út reikn ings á vaxta bót um. 

Fyr ir fram greiðsla vaxta bóta 
Fyr ir fram greiðsla vaxta bóta er greidd árs fjórð ungs lega, fjór um 
mán uð um eftir lok hvers árs fjórð ungs. Fyrir fyrsta árs fjórð ung 1. 
ágúst, fyrir annan árs fjórð ung 1. nóv em ber, fyrir þriðja árs fjórð ung 
1. febrú ar og fyrir fjórða árs fjórð ung 1. maí. Við ákvörð un fyr ir fram-
greiðslu er miðað við greidda og gjald fallna vexti í hverj um árs fjórð-
ungi en þó ekki hærri fjár hæð en fjórð ung há marks vaxta gjalda 
miðað við heilt ár. Skerð ing vegna tekna er áætl uð miðað við fjórð-
ung launa tekna síð ustu 12 mán aða sam kvæmt stað greiðslu skrá og 
upp lýs ing ar um eign ir sam kvæmt síð asta fram tali. 

Vaxta nið ur greiðsla
Sér stök vaxta nið ur greiðsla verð ur greidd á ár un um 2011 og 2012. 
Fjár hæð in mið ast við lán vegna kaupa á íbúð ar hús næði/bú setu rétti 
eins og þau standa í árs lok 2010 og 2011 og nemur 0,6%. Há mark 
vaxta nið ur greiðslu er 200.000 kr. hjá ein hleyp ingi og 300.000 kr. hjá 

ein stæðu for eldri og hjón um og sam búð ar fólki. Fjár hæð in skerð-
ist ef hrein eign ein hleyp ings fer yfir 10.000.000 kr. og fell ur niður 
við 20.000.000 kr. Hjá ein stæðu for eldri og hjón um/sam búð ar fólki 
skerð ist fjár hæð in ef hrein eign fer yfir 15.000.000 kr. og fell ur niður 
við 30.000.000 kr. 

Vaxta nið ur greiðsla að við bætt um vaxta bót um getur ekki orðið 
hærri en vaxta gjöld árs ins vegna kaupa eða bygg ing ar á íbúð ar-
hús næði til eigin nota. Greiðsla fer fram 1. maí og 1. ágúst. 

Barna bæt ur 
Barna bæt ur eru tekju tengd ar en ekki eigna tengd ar. Þær eru 
ákvarð að ar sam kvæmt skatt fram tali og greidd ar eft irá. Barna bæt ur 
eru greidd ar með börn um til 18 ára ald urs. Á árinu 2011 eru greidd-
ar bætur með börn um sem fædd eru á tíma bil inu 1993 -2010. Við 
ákvörð un barna bóta 2011 er miðað við fjöl skyldu stöðu eins og hún 
er í þjóð skrá 31. desem ber 2010. Þannig fær sá sem hefur barn ið 
hjá sér í árs lok 2010 barna bæt urn ar og skipt ir þá ekki máli hvort 
barn ið hafi verið á fram færi hans allt árið eða hluta úr ári. 

Óskert ar barna bæt ur hjóna eru: 
Með fyrsta barni ...........................................................   152.331  kr. 
Með hverju barni um fram eitt .......................................   181.323  kr. 
Við bót vegna barna yngri en 7 ára ...............................   61.191  kr.  

Óskert ar barna bæt ur ein stæðra for eldra: 
Með fyrsta barni ...........................................................   253.716  kr. 
Með hverju barni um fram eitt .......................................   260.262  kr. 
Við bót vegna barna yngri en 7 ára ...............................   61.191  kr. 

Hjá hjón um og sam búð ar fólki reikn ast skerð ing vegna tekna af sam an lögð um 
tekju stofni** um fram 3.600.000 kr. og hjá ein stæðu for eldri af tekju stofni um fram 
1.800.000 kr. Sé um að ræða eitt barn skerð ast barna bæt ur um 3% af tekj um um-
fram þessi mörk, ef börn in eru tvö um 5% og ef börn in eru þrjú eða fleiri um 7%. 
Við bót ar barna bæt ur vegna barna yngri en sjö ára skerð ast um 3% með hverju barni 
miðað við sömu tekju mörk. 

**  Tekju stofn til út reikn ings barna bóta er frá brugð inn tekju skatts stofni að því leyti að 
allar fjár magns tekj ur eru hér með tald ar. Laun frá al þjóða stofn un um sem ekki eru 
skatt lögð koma inn í tekju stofn til út reikn ings á barna bót um. 

Út reikn ing ur op in berra gjalda
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TALIÐ FRAM

 Talið fram á skatt ur. is

Talið fram á pappír

Notk un vef lykla 
Til að geta talið fram á vefn um þarf að hafa 
vef lyk il. Var an leg an lykil eiga þeir fram telj-
end ur sem á fyrri árum hafa breytt út hlut uð-
um lykli og er hann þá til var an legra nota. 
Hjá hjón um og sams kött uðu sam búð ar fólki 
dugir annar vef lyk ill inn til að opna fram tal ið 
á vefn um og skila því. Ef skila þarf fram tali 
fyrir barn yngra en 16 ára ( fætt 1995 eða 
síðar) er fram tal ið sótt á þjón ustus íðu fram-
fær anda og skil að með vef lykli hans. 

Um sókn um nýjan vef lyk il 
Sækja má um á vefn um að fá nýjan vef lyk-
il send an í vef banka strax eða á lög heim ili 
innan tveggja til þriggja virkra daga. Einn ig 
má snúa sér til ríkisskatt stjóra og fá af hent-
an vef lyk il gegn fram vís un per sónu skil ríkja. 

Vef lyk ill fyrir er lend is bú setta  
og fyrir dán ar bú 
Fram telj end ur með lög heim ili er lend is fá 
hvorki árit að fram tal né vef lyk il. Þeir sem 
ekki eiga þegar var an leg an vef lyk il geta sótt 
um að fá út hlut að vef lykli. Sama gild ir um 
for ráð end ur dán ar búa manna sem lét ust á 
árinu 2010 og ekki létu eftir sig maka. Það 
er gert með um sókn á skatt ur. is og er vef-
lyk ill send ur bréf leið is. 

Fram tal fyrra árs og stað fest afrit 
Hægt er að skoða fram tal fyrra árs á vefn-
um. Afrit af skatt fram tali 2010 er að gengi-
legt á PDF-formi á þjón ustus íðu. Eftir að 
skatt fram tali 2011 hefur verið skil að raf-
rænt er hægt að sækja ókeyp is stað fest 
afrit af því á þjón ustus íðu á skatt ur. is. Það 
er að jafn aði til bú ið tveim ur dögum eftir skil. 
Stað fest afrit á papp ír má nálg ast hjá rík is-
skatt stjóra eða á skatt stofu tveim ur virk um 
dögum eða síðar eftir að fram tali hefur verið 
skil að á vefn um. 

Bráða birgða út reikn ing ur 
Unnt er að fá bráða birgða út reikn ing gjalda 
á vefn um. Með nið ur stöð unni fylg ir upp gjör 
sem sýnir áætl aða greiðslu stöðu fram telj-
anda 1. ágúst. Í texta sem fylg ir nið ur stöð-

um eru til tek in þau at riði sem vald ið geta 
skekkj um, s. s. fyr ir fram greiðsla vaxta bóta 
og tekj ur er lend is. 

Þeir sem ekki geta feng ið út reikn ing - 
eða út reikn ing ur er óná kvæm ur 
Ekki geta allir fram telj end ur feng ið út reikn-
ing gjalda á vefn um. Það á fyrst og fremst 
við um þá sem ekki áttu lög heim ili á Ís landi 
allt árið 2010. Í sumum til fell um, þegar sótt 
er um sams kött un á vefn um, verð ur ekki 
hægt að fá út reikn ing og held ur ekki fyrir 
sam búð ar fólk í óvígðri sam búð sem telur 
fram hvort í sínu lagi (fjöl skyldu merk ing 7). 
Þeir sem hafa tekj ur er lend is, en áttu lög-
heim ili á Ís landi allt árið, fá nið ur stöðu þar 
sem ekki hefur verið tekið til lit til lækk un ar 
vegna skatt greiðslna er lend is. Þetta er skýrt 
nánar á vef fram tal inu. 

Leið rétt ing ar á fram tali 
Þurfi að leið rétta árit að ar fjár hæð ir á vef-
fram tali er skrif að ofan í töl urn ar sem fyrir 
eru. Ef leið rétta þarf fram tal sem búið er að 
skila er hægt að senda inn beiðni um leið-
rétt ingu á þjón ustus íðu. Ekki þarf að fylla 
út nýtt fram tal held ur er beiðn in sett fram í 
texta formi.

Und an far in ár hefur verið dreg ið mark visst 
úr út send ingu gagna á papp ír, enda raf ræn 
skil fram tala komin vel yfir 90% og flest ir 
þurfa ekk ert nema vef lyk il inn sinn. Að þessu 
sinni fá að eins þeir sem töldu fram á papp-
ír í fyrra, fram tal sent heim til sín. Þeir sem 
hafa hald ið sig við papp ír inn eru hvatt ir til 
að prófa fram tal ið á vefn um hafi þeir mögu-
leika á því. Það er allt af hægt að hætta við 
og skila á papp ír ef svo ber undir. Fyrir flesta 
er bæði auð veld ara og ör ugg ara að telja 

fram á vefn um. Öll fylgi skjöl sem getur þurft 
að skila með fram tali eru að gengi leg á vefn-
um eða hægt að senda þau með sem fylgi-
gögn. Marg vís leg að stoð, s. s. að gengi leg ar 
leið bein ing ar, aukin árit un, sam lagn ing og 
villu próf tryggja auð veld ari og rétt ari skil, 
að ógleymdri síma þjón ust unni ef eitt hvað 
bját ar á. Þá eru afrit af fram töl um, líka þeirra 
sem skil uðu á papp ír í fyrra, á vísum stað á 
þjón ustus íð unni og því óþarfi að leita dyrum 
og dyngjum að þeim!

Fyr ir fram greiðsla barna bóta 
Fyr ir fram greiðsl an nemur 50% af áætl uð um barna bót um árs ins og 
greið ist fyr ir fram með jöfn um greiðsl um 1. febrú ar og 1. maí. Við 
ákvörð un á fyr ir fram greiðslu er tekið mið af upp lýs ing um úr stað-

greiðslu skrá um launa tekj ur fram fær anda. Við upp gjör í ágúst er 
fyr ir fram greiðsl an dreg in frá barna bót um eins og þær eru ákvarð-
að ar í álagn ingu. Eft ir stöðv ar eru greidd ar út með tveim ur jöfn um 
greiðsl um í ágúst og nóv em ber.
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Talið fram á skattur.is

Talið fram á pappír

Notk un vef lykla 
Til að geta talið fram á vefn um þarf að hafa 
vef lyk il. Var anlegan lykil eiga þeir fram telj-
endur sem á fyrri árum hafa breytt út hlut uð-
um lykli og er hann þá til var anlegra nota.
Hjá hjónum og samskött uðu sambúðar fólkirr
dugir annar vef lyk illinn til að opna fram talið 
á vefn um og skila því. Ef skila þarf framtali
fyrir barn yngra en 16 ára ( fætt 1995 eða ((
síðar) er fram tal ið sótt á þjónustus íðu fram-
fær anda og skilað með vef lykli hans.

Um sókn um nýjan vef lyk il
Sækja má um á vefnum að fá nýjan vef lyk-
il send an í vef banka strax eða á lögheim ili
innan tveggja til þriggja virkra daga. Einnig
má snúa sér til ríkisskattstjóra og fá af hent-
an vef lyk il gegn framvísun per sónuskilríkja. 

Vef lyk ill fyrir er lendis búsetta  
og fyrir dán ar bú
Framtelj endur með lögheimili er lendis fá 
hvorki árit að framtal né vef lyk il. Þeir sem 
ekki eiga þegar var an leg an vef lyk il geta sótt 
um að fá úthlutað vef lykli. Sama gildir um
for ráðendur dán ar búa manna sem lét ust á 
árinu 2010 og ekki létu eftir sig maka. Það 
er gert með umsókn á skattur.is og er vef-
lyk ill send ur bréf leiðis. 

Framtal fyrra árs og stað fest afrit 
Hægt er að skoða fram tal fyrra árs á vefn-
um. Afrit af skatt framtali 2010 er að gengi-
legt á PDF-formi á þjónustusíðu. Eftir að 
skatt fram tali 2011 hefur verið skilað raf-
rænt er hægt að sækja ókeyp is stað fest 
afrit af því á þjónustusíðu á skattur. is. Það 
er að jafn aði tilbúið tveimur dögum eftir skil. 
Stað fest afrit á pappír má nálgast hjá rík is-
skatt stjóra eða á skattstofu tveimur virk um 
dögum eða síðar eftir að fram tali hefur verið 
skil að á vefnum.

Bráðabirgðaút reikning ur 
Unnt er að fá bráðabirgðaútreikn ing gjalda 
á vefn um. Með nið ur stöðunni fylgir uppgjör 
sem sýnir áætlaða greiðslu stöðu fram telj-
anda 1. ágúst. Í texta sem fylgir niður stöð-

um eru til tek in þau at riði sem valdið geta 
skekkj um, s.s. fyr ir fram rr greiðsla vaxtabóta 
og tekj ur er lend is.

Þeir sem ekki geta feng ið út reikn ing -
eða útreikning ur er ónákvæmur
Ekki geta allir fram teljend ur feng ið útreikn-
ing gjalda á vefnum. Það á fyrst og fremst 
við um þá sem ekki áttu lög heim ili á Ís landi
allt árið 2010. Í sumum tilfellum, þegar sótt 
er um sams köttun á vefnum, verður ekki
hægt að fá útreikn ing og heldur ekki fyrir 
sambúð ar fólk í óvígðri sam rr búð sem telur 
fram hvort í sínu lagi (fjöl skyldu merk ing 7).
Þeir sem hafa tekjur er lendis, en áttu lög-
heim ili á Íslandi allt árið, fá niður stöðu þar 
sem ekki hefur verið tekið til lit til lækk unar 
vegna skattgreiðslna er lendis. Þetta er skýrt 
nánar á vef framf f talinu.

Leiðréttingar á framtali
Þurfi að leiðrétta áritað ar fjár hæðir á vef-
framtali er skrif að ofan í tölurnar sem fyrir 
eru. Ef leiðrétta þarf framtal sem búið er að 
skila er hægt að senda inn beiðni um leið-
rétt ingu á þjón ustus íðu. Ekki þarf að fylla 
út nýtt framtal held ur er beiðnin sett fram í 
texta formi.

Undan far in ár hefur verið dregið mark visstkk
úr út send ingu gagna á papp ír, enda raf ræn
skil fram tala komin vel yfir 90% og flestir
þurfa ekk ert nema vef lyk ilinn sinn. Að þessu 
sinni fá aðeins þeir sem töldu fram á papp-
ír í fyrra, framtal sent heim til sín. Þeir sem
hafa hald ið sig við papp írinn eru hvattir til
að prófa framtal ið á vefn um hafi þeir mögu-
leika á því. Það er allt af hægt að hætta við
og skila á papp ír ef svo ber undir. Fyrir flesta
er bæði auð veld ara og ör uggara að telja

fram á vefnum. Öll fylgiskjöl sem getur þurft 
að skila með fram tali eru að gengileg á vefn-
um eða hægt að senda þau með sem fylgi-
gögn. Marg vísleg aðstoð, s. s. aðgengileg ar 
leiðbein ing ar, aukin árit un, samlagn ing og 
villupróf tryggja auð veldari og réttari skil,
að ógleymdri símaþjón ustunni ef eitt hvað 
bját ar á. Þá eru afrit af framtölum, líka þeirra 
sem skil uðu á papp ír í fyrra, á vísum stað á 
þjónustusíð unni og því óþarfi að leita dyrum
og dyngjum að þeim!

Fyr irframrr greiðsla barnabóta
Fyr ir fram rr greiðsl an nemur 50% af áætl uð um barna bótum árs ins og
greið ist fyr irfram með jöfnrr um greiðslum 1. febrúar og 1. maí. Við
ákvörð un á fyr ir fram rr greiðslu er tekið mið af upp lýsing um úr stað-

greiðsluskrá um launa tekj ur framfær anda. Við uppgjör í ágúst er 
fyr ir framrr greiðslan dregin frá barna bótum eins og þær eru ákvarð-
að ar í álagn ingu. Eftir stöðv ar eru greiddar út með tveimur jöfnum 
greiðslum í ágúst og nóv ember.
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Árit un úr Þjóð skrá - leið rétt ing ar 
Ef árit un á fram tal ( nöfn, kenni töl ur, heim-
il is fang) er ekki rétt skal leið rétt ing send til 
Þjóð skrár. Sama á við ef upp lýs ing ar um 
börn á fram færi fram telj anda í lið 1.1 eru 
ekki rétt ar eða vant ar inn á fram tal ið. At-
hug ið að börn sem fædd eru í lok desem ber 
2010 eru hugs an lega ekki til greind á fram-
tali og þarf þá að færa þau inn á það. 

Slysa trygg ing við heim il is störf 
Með því að merkja í þenn an reit trygg ir 
fram  telj andi sér rétt til slysa bóta al manna-
trygg inga vegna slysa við heim il is störf, en 
það er sami rétt ur og vegna vinnu slysa. 
Í vef fram tali hefur verið merkt í reit inn hjá 
þeim sem ósk uðu eftir því í fyrra. Slysa bæt-
ur al manna trygg inga eru: 
 
• slysa dag pen ing ar,
•  greiðsla sjúkra kostn að ar eftir 

ákveðn um regl um,  
•  ör orku bæt ur ef slys ið leið ir 

til ör orku og  
•  dán ar bæt ur ef slys ið veld ur dauða 

innan tveggja ára frá því það varð. 

Ið gjald ið er inn heimt ásamt op in ber um gjöld-
um, en það er 400 krón ur árið 2011. Trygg-
ing in gild ir frá 1. ágúst á fram tals ári til 31. júlí 
næsta árs á eftir. Slysa trygg ing in gild ir því að-
eins að fram tali sé skil að á rétt um tíma. Nán ari 
upp lýs ing ar um þessa trygg ingu er að finna á 
vef Sjúkratrygginga Íslands, www.sjukra. is. 

Fjöl skyldu merk ing 
Fjöl skyldu merk ing segir til um fjöl skyldu-
stöðu í Þjóð skrá 31. des. 2010. Fyrsta tákn-
tal an segir til um hjú skap ar stöðu, þ. e.: 

1 ein hleyp ing ur,  
2 ein hleyp ing ur með börn yngri en 18 ára,  
3  hjón eða par í stað festri sam vist,
6 sam skatt að sam búð ar fólk,
7  sam búð ar fólk sem hafði rétt til sam skött-

un ar á sl. ári en var ekki sam skatt að, 
* ný haf in sam búð og  
9  fram telj andi sem misst hefur maka sinn 

á sl. ári. 

Önnur tákn tal an segir til um fjölda barna 
yngri en 7 ára og þriðja um fjölda barna á 
aldr in um 7 -17 ára á fram færi fram telj anda. 

1.1 Ein stætt for eldri 
Ein hleyp ing ur með börn yngri en 18 ára er 
með fjöl skyldu merk ingu 2+ barna fjöldi. Í 
þenn an reit þarf sá sem er ein hleyp ur með 
barn að merkja með X til að stað festa að 

hann sé ein stætt for eldri og ann ist einn 
fram færslu þess í lok tekju árs ins. Hafi ein-
stætt for eldri stofn að til sam búð ar telst 
það ein stætt for eldri þar til rétt ur til sams-
kött un ar hefur mynd ast. Þeir sem halda 
heimili saman ásamt barni sínu teljast báðir 
framfærendur þótt skilyrði til skráningar í 
sambúð séu ekki uppfyllt.

1.2 Sams kött un 
Sam búð ar fólk – heim ild til sams kött un ar
Karl og kona í óvígðri sam búð eiga rétt á að 
telja fram og vera skatt lögð sem hjón, sem 
í sam vist um eru, enda óski þau þess bæði 
skrif lega við skattyf ir völd. Með óvígðri sam-
búð er átt við sam búð karls og konu sem 
upp fylla skil yrði fyrir að vera skráð í sam-

búð í Þjóð skrá, enda eigi þau barn saman 
eða von á barni saman eða sam búð in hefur 
varað í sam fellt eitt ár hið skemmsta. 

Sama gild ir um sam búð ein stakl inga af 
sama kyni. Sé óskað sams kött un ar fær ast 
tekj ur og eign ir á sam eig in legt skatt fram tal. 
Skatt lagn ing fer eftir sömu regl um og gilda 
um hjón. Hafi sam búð ar fólk verið sam skatt-
að á sl. ári fær það fram tal með sam eig in-
legu eigna blaði eins og hjón. Það at hug ist 
að sam búð ar fólk sem skil ar sam eig in legu 
skatt fram tali ber sam eig in lega ábyrgð á að 
stað ið sé skil á þeim skött um sem lagð ir eru 
á sam kvæmt skatt fram tal inu.

Sam búð ar fólk – ósk um sams kött un
Karl og kona í óvígðri sam búð, sem ekki hafa 

Þjóð skrár upp lýs ing ar, sams kött un o. fl.

291 292

1.1

1.2

Greiddur
erfðafjárskattur1.6

1.4

1.5

Skattframtal 2011
Kennitala framteljanda

Sveitarfélag lögheimilis 31. des. 2010

Kennitala maka Skattframtalið berist

Fyllist út af ríkisskattstjóra

Einstætt foreldri

Fjölskyldumerking

Athugasemdir

Slysatrygging 
við heimilisstörf
Setjið X í reitinn ef 
óskað er slysatryggingar.

Nafn - póstfang

Ef framteljandi er 
einstætt foreldri 
skal staðfesta það með því að
setja X í þennan reit.

Sjá nánari skýringar í
leiðbeiningum.

RSK 1.01   Litlaprent  10.000  1101 Bls. 1

Hjá hjónum og sambúðarfólki er nóg að annað fylli út liði 1.3 og 1.4

1

1.3 Umsókn um lækkun vegna
framfærslu ungmenna

Laun vegna sjómennsku Laun vegna sjómennsku

Sjómennska á bátum undir 20 brúttótonnum

Greinargerð um eignabreytingar eða aðrar athugasemdir

Samsköttun

Heimilt er að veita lækkun á tekjuskattsstofni ef framteljandi hefur á framfæri sínu ungmenni, sem hefur ekki nægar tekjur til eigin framfærslu,
t.d. vegna náms. Tilgreina skal nafn skóla eða ástæðu umsóknar. Hér er einkum átt við aldurinn 16-21 árs. Sjá nánar í leiðbeiningum.

Tilgreinið kaup og sölu hvers konar lausafjár, bifreiða, hjólhýsa o.s.frv.
Sjá nánar í leiðbeiningum.

Útreikningur á sjómannaafslætti Fært af eyðublaði RSK 3.13

Einstaklingar í óvígðri sambúð, sem uppfylla skilyrði fyrir samsköttun, geta óskað eftir samsköttun með því að merkja í reitinn hér fyrir neðan.
Ekki er fallist á samsköttun nema merkt sé í reitinn hjá báðum.

Sjá í leiðbeiningum
um skilyrði fyrir samsköttun. Óskað er eftir samsköttun. Kennitala sambúðarmanns/konu:

Börn fædd 1993 og síðar, með lögheimili hjá framteljanda í lok árs 2010

318317

Framteljandi
þarf að yfirfara

og leiðrétta
upplýsingar

um börn
á framfæri

hans.

Fjöldi sjómannadaga Fjöldi sjómannadaga

526 Nafn skóla 527  Kennitala ungmennis 528  Tekjur

Fenginn arfur ArfurKennitala arfláta

Dags./undirskrift Sími

Almennar upplýsingar

Sjómennska á skipum 20 brúttótonn eða stærri
og hlutaráðnir beitningarmenn

Hér með staðfestist að viðlögðum drengskap að skýrsla þessi
um tekjur og eignir er gefin eftir bestu vitund. Áritaðar fjárhæðir
hafa verið yfirfarnar og jafnframt leiðréttar, hafi það reynst
nauðsynlegt. Mér er kunnugt um að ófullnægjandi eða röng
upp lýsinga gjöf getur haft í för með sér álagsbeit ingu eða refs -
ingu. (Hjón/sambúðarfólk undirrita hvort sína forsíðu.)
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áður feng ið sams kött un ( og eru með fjöl-
skyldu merk ing una 7 á fram tali) geta sótt um 
sams kött un í lið 1.2. Sama gild ir um sam búð 
ein stakl inga af sama kyni. Ef talið er fram á 
vefn um þarf að stað festa um sókn ina með 
því að skrá hvort sinn vef lyk il í reiti sem upp 
koma þegar fram tal ið er opnað í fyrsta sinn. 

Sam búð ar fólk sem áður hefur feng ið 
sams kött un ( og er með fjöl skyldu merk ing-
una 6 á fram tali) fær sam eig in legt fram tal 
og þarf því að eins að merkja við ósk um 
sams kött un. Sam búð ar fólk með fjöl skyldu-
merk ingu 1, 2 eða * sem telur sig eiga rétt 
á sams kött un, sækir um hana með því að 
merkja við um sókn um sams kött un á fyrstu 
síðu fram tals og skrá kenni tölu sam búð ar-
manns/ -konu. Þetta þarf að gera á fram töl-
um beggja svo um sókn in sé tekin gild. 

Sam búð ar fólk  –  sem ekki er  
sam skatt að 
Sam búð ar fólk sem upp fyll ir skil yrði fyrir sam-
skött un en óskar ekki eftir henni skil ar hvort 
sínu fram tali. Barna bæt ur og vaxta bæt ur 
reikn ast samt sem áður eins og hjá hjón um 
og skipt ast jafnt á milli þeirra við álagn ingu. 
Börn á heim ili þeirra eru skráð í lið 1.1 hjá 
báðum. Sam búð ar fólk sem var sam skatt að 
á síð asta ári og óskar ekki sam skött un ar í ár, 
þarf að telja fram á papp ír. 

Sam skatt að ir - hjón 
Hjón skila sam eig in legu fram tali. Hvort um 
sig fyll ir út sína for síðu og tekju síðu. Í lið 
1.1 eru árit uð nöfn barna á fram færi þeirra, 
yngri en 18 ára. Upp lýs ing ar um fjár magns-
tekj ur, eign ir og skuld ir eru á sam eig in leg um 
síðum. Hjón bera sam eig in lega ábyrgð á 
skött um sem á eru lagð ir sam kvæmt fram-
tal inu. Skila ber fram tal inu og fylgi blöð um 
þess í einu lagi. 

Sam skatt að ir – stað fest sam vist
Par í stað festri sam vist er skatt lagt eins og 
hjón.

Sams kött un hluta úr ári
Á gift ing ar ári geta hjón valið um að telja fram 
og skatt leggj ast saman allt árið eða að telja 
fram tekj ur sínar í sitt hvoru lagi fram að gift-
ing ar degi en sem hjón frá þeim degi til árs-
loka. Sé seinni kost ur inn val inn þarf að skila 
þrem ur fram töl um á papp ír. Eigna tekj ur, 
eign ir og skuld ir skal telja fram sam eig in-
lega. Sama á við um par í stað festri sam vist.

Lok sams kött un ar - skiln að ur, 
sam vist ar slit, sam búð ar slit 
Hjón, eða par í stað festri sam vist, sem hafa 
skil ið eða slit ið sam vist um og sam búð ar-
fólk sem slit ið hefur sam búð á árinu fá ekki 
sam eig in legt fram tal. Þau geta valið um að 

telja fram hvort í sínu lagi allt árið eða að 
telja sam eig in lega fram til skiln að ar dags 
en í sitt hvoru lagi frá þeim degi til árs loka. 
Hafi hjón eða par í stað festri sam vist sam-
nýtt per sónu af slátt þannig að annað hefur 
nýtt per sónu af slátt hins á stað greiðslu ár inu, 
skal telja þannig nýtt an per sónu af slátt þeim 
fyrr nefnda til góða en skerða per sónu af slátt 
þess síð ar nefnda sem því nemur. Gera skal 
sér staka grein fyrir þess ari nýt ingu í at huga-
semd um í lið 1.4 á fram tali. 

And lát maka 
Á and láts ári ann ars hjóna eða sam búð ar að-
ila er eft ir lif andi maka heim ilt að telja fram 
tekj ur sínar og hins látna eins og um hjón 
sé að ræða allt árið en per sónu af slátt ur fyrir 
hinn látna reikn ast í 9 mán uði frá og með 
and láts mán uði. Skal þess gætt að færa á 
fram tal lát ins maka allar tekj ur sem til heyra 
hinum látna, en rétt ur til að nýta per sónu-
af slátt og telja fram tekj ur eins og hjá hjón-
um fær ist yfir ára mót og helst þar til 9 mán-
aða tíma bil ið er liðið. Eft ir lif andi maki getur 
óskað sér skött un ar frá and láts degi maka til 
árs loka. Þá þarf að skila sam eig in legu fram-
tali fram að and láts degi, en sér fram töl um 
fyrir hinn eft ir lif andi og dán ar bú hins látna 
frá þeim tíma og til árs loka.  

1.3  Um sókn um lækk un 
vegna fram færslu  
ung menna 

Í þess um lið fram tals er hægt að sækja um 
íviln un sam kvæmt 3. og 4. tl. 65. gr. skatta-
lag anna hafi fram telj andi á fram færi sínu ung-
menni sem eru við nám eða hafa af öðrum 
ástæð um það lágar tekj ur að þær duga ekki 
til fram færslu. Hér er fyrst og fremst átt við 
ung menni á aldr in um 16 -21 árs. Sé ung-
menn ið í skóla þarf að til greina nafn skóla. 
Veiti námið rétt til náms lána kemur íviln un 
ekki til álita. Við ákvörð un á íviln un er við 
það miðað að ung menni hafi ekki haft nægj-
an legt ráð stöf un ar fé á árinu og mið ast því 
lækk un á tekju skatts stofni fram fær enda við 
tekj ur þess. Til greina þarf tekj ur ung menn is 
í dálk 528. Nægi legt er að annað hjóna eða 
sam skatt aðra ein stakl inga fylli út þenn an lið. 
Íviln un in skipt ist á milli fram fær enda. 

Mesta lækk un á tekju skatts stofni fram-
fær enda við álagn ingu 2011 er 301.000 kr., 
miðað við að ung menni hafi engar tekj ur 
haft. Frá þess ari fjár hæð dregst 1/3 af tekj-
um ung menn is þannig að þegar tekj ur þess 
eru orðn ar 903.000 kr. fell ur rétt ur til íviln-
un ar hjá fram fær anda niður. Íviln un skipt ist 
jafnt á milli fram fær enda og sé annað þeirra 
tekju laust fær ist öll fjár hæð in til lækk un-
ar hjá hinu. For eldr ar barns sem ekki eru 
sam vist um, en hafa sam eig in legt for ræði 
og ann ast báðir fram færslu barns ins, geta 

hvort um sig sótt um íviln un. Íviln un inni er 
þá skipt jafnt á milli þeirra.

1.4  Grein ar gerð um eigna-
breyt ing ar eða aðrar 
at huga semd ir 

Gera skal grein fyrir kaup um og sölu fast-
eigna á eyðu blað inu Kaup og sala eigna 
RSK 3.02 en fyrir bygg ingu, við bygg ingu 
og end ur bót um fast eigna á Hús bygg ing-
ar skýrslu RSK 3.03, sjá bls. 22 og 23. Frá 
kaup um á verð bréf um skal greina hér en 
fyrir sölu/inn lausn verð bréfa skal gera grein 
á eyðu blað inu Sala/ inn lausn verð bréfa RSK 
3.15 og fyrir kaup um og sölu hluta bréfa 
skal gera grein á eyðu blað inu Hluta bréfa-
eign - kaup og sala RSK 3.19. Sjá nánar á 
bls. 24 -26. Hér skal gera grein fyrir skil um 
á lóðum, sjá nánar um lið 3.3 á bls. 12. Frá 
öðrum eigna breyt ing um skal greina hér, m. a. 
kaup um og sölu á öku tækj um, hjól hýs um 
og hvers konar verð mæt um eign um og rétt-
ind um. Greina skal frá kaup - eða sölu verði 
eign ar inn ar, nafni og kenni tölu kaup anda 
eða selj anda, dag setn ingu kaup samn ings 
og af sals og hve nær af hend ing fór fram. Ef 
um breyt ing ar á hjú skap ar stöðu er að ræða 
skal greina frá því hér, sem og öðru því sem 
fram telj andi vill koma á fram færi  

1.5  Út reikn ing ur á 
sjó manna af slætti 

Nið ur stöðu töl ur af Grein ar gerð um sjó-
manna af slátt RSK 3.13 skal færa í þenn an 
lið. Ann ars vegar laun vegna sjó mennsku 
og hins vegar sjó manna daga. Sá daga fjöldi 
sem fær ist á fram tal er annað hvort ( A) fjöldi 
daga á ráðn ing ar tíma eða ( B) fjöldi lög-
skrán ing ar daga, marg fald að ur með 1,49. 
Sú tala sem lægri er fær ist á fram tal ið. Sjá 
nánar á bls. 20.  

1.6 Feng inn arfur - árit un 

Í þess um lið eru árit að ar upp lýs ing ar um 
arf. Fram telj andi þarf að yf ir fara þær og 
eftir at vik um lag færa eða bæta við. 

Gera skal grein fyrir fengn um arfi í þess um 
lið, þ. m. t. fyr ir fram greidd um arfi. Í fremsta 
reit inn skal til greina kenni tölu arf láta. Ef feng-
inn arfur á árinu er frá fleiri en einum arf láta 
og talið er fram á papp ír skal skrá 999999 -
9999 sem kenni tölu, en gera skal grein fyrir 
kenni töl um og sund ur liða fjár hæð ir í at-
huga semd um. Einn ig skal færa kenni töl una 
999999 -9999 ef arf láti hafði ekki ís lenska 
kenni tölu. Í næsta reit skal færa heild ar fjár-
hæð feng ins arfs og í síð asta reit inn skal 
færa greidd an erfða fjár skatt. Stað fest ing á 
greidd um erfða fjár skatti, vegna arfs er lend-
is frá, þarf að fylgja fram tal inu.
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Laun, hlunn indi, starfs tengd ar greiðslur, styrk-
ir o. fl., eru árit uð á fram tal ið sam kvæmt inn-
send um launa mið um. Einn ig greiðsl ur frá 
Trygg inga stofn un rík is ins, At vinnu leys is trygg-
inga sjóði, Fæð ing ar or lofs sjóði og líf eyr is sjóð-
um. Á vef fram tal inu eru laun sund ur lið uð eftir 
launa greið end um, en á papp írs fram tal inu er 
að eins heild ar fjár hæð launa birt. Árit un nær 
einn ig til frá drátt ar vegna ið gjalds í líf eyr is sjóð, 
frá drátt ar vegna við bót ar líf eyr is sparn að ar ef 
sá sparn að ur fer í gegn um launa greið anda 
svo og stað greiðslu af árit uð um laun um sam-
kvæmt launa mið um. Fram telj andi þarf hins 
vegar sjálf ur að færa frá drátt á móti öðrum 
tekju lið um og fylla út við eig andi fylgi gögn. 

Áríð andi er að fram telj andi at hugi hvort 
árit að ar fjár hæð ir og aðrar upp lýs ing ar 
séu í sam ræmi við gögn og upp lýs ing ar 
sem hann hefur sjálf ur undir hönd um. Á 
vef fram tal inu eru ekki sér stak ir leið rétt ing ar-
reit ir, held ur eru fjár hæð ir leið rétt ar með því 
að yf ir skrifa árit að ar fjár hæð ir með rétt um 
fjár hæð um. 

Leið rétt ingu til lækk un ar á árit uð um launa-
tekj um þarf fram telj andi að rök styðja með 
nauð syn leg um gögn um og geta um í at huga-
semd um í lið 1.4. Hafi fram telj andi þegið laun 
frá öðrum en fram koma á sund ur lið un ar blaði 
þarf að bæta þeim upp lýs ing um inn á fram-
tal ið. Jafn framt verð ur að gæta þess að leið-

rétta frá drátt eftir at vik um, vegna ið gjalda í 
líf eyr is sjóði og af dregna stað greiðslu. 

Leið rétt ing árit aðra tekju fjár hæða 
á papp írs fram tal inu 
Reit ir á tekju síðu eru fyllt ir út eins og á vef-
fram tal inu, þó þannig að á fram tal inu koma 
ein göngu fram sam töl ur en á sund ur lið un-
ar blaði, sem fylg ir fram tal inu, eru greiðsl ur 
sund ur lið að ar eftir launa greið end um og 
fram tals reit um. Ef leið rétta þarf árit uð laun 
í lið 2.1 er strik að yfir árit aða fjár hæð og 
rétt fjár hæð skráð í næstu línu fyrir neðan. 
Aðrar leið rétt ing ar skal gera í þar til gerð-
um reit um, gráum að lit. Þurfi að leið rétta, 
skal strika yfir ranga árit aða fjár hæð og færa 
rétta heild ar fjár hæð í leið rétt ing ar reit inn.

2.1  Laun og starfs tengd ar 
greiðsl ur 

Í þenn an lið fær ast hvers konar launa greiðsl-
ur. Séu laun in ógreidd fær ast þau í þenn an 
reit en einn ig skal færa þau sem úti stand-
andi kröfu í lið 3.3. Laun sem ekki hafa feng-
ist greidd vegna gjald þrots launa greið anda 
skal ekki færa til tekna, en gera grein fyrir 
þeim í at huga semd um í lið 1.4. Greiðsl ur frá 
Ábyrgða sjóði launa ber að telja til tekna á 
greiðslu ár inu. Sé launa aflað er lend is fær ast 
þau í lið 2.8 í reit 319, sjá nán ari skýr ing ar við 
þann reit. 

Með laun um er átt við, auk beinna launa-
greiðslna, hvers konar starfs tengd ar greiðsl-
ur, svo sem eft ir laun frá vinnu veit anda, 
far gjalda greiðsl ur, sbr. bls. 11, og flutn ing-

Fylla þarf út eyðublað RSK 3.22 til að fá frá-
drátt frá tekjuskattsstofni vegna vinnu við 
við hald og endurbætur á íbúðar- og frí stunda-
húsnæði. Skilyrði fyrir frádrættinum er að sótt 
hafi verið um endurgreiðslu á virðis aukaskatti 
fyrir 1. febrúar 2011 vegna aðkeyptrar vinnu 
á árinu 2010. Frádrátturinn nemur helmingi 
þeirrar fjárhæðar sem greidd var fyrir vinnu 
á árinu 2010, án virðisaukaskatts, þó að há-
marki 200.000 kr. hjá einstaklingi og 300.000 
kr. hjá hjónum og samsköttuðu sambúð-
arfólki.

Fjárhæðir eru áritaðar á framtalið sam-
kvæmt upplýsingum úr umsókn um endur-
greiðslu virðisaukaskatts. Hafi framteljandi 
keypt vinnu af verktaka sem ekki er virðis-
auka skattsskyldur þarf að bæta þeim upplýs-
ingum inn á eyðublaðið. Frádrátturinn færist 
í reit 158 á tekjusíðu framtals. Hjá hjónum 
færist hann hjá því tekjuhærra.

Tekj ur og frá drátt ur

2.8

135

23

134

319

Heildartekjur í íslenskum krónum

319

Í hvaða landi?

Í hvaða landi?

Tekjur erlendis aðrar en fjármagnstekjur Greiddir skattar erlendis Heildartekjur í erlendri mynt

2.1 Launatekjur og starfstengdar greiðslur Þurfi að leiðrétta upplýsingar um árituð
laun, þá skal strika yfir fjárhæðina og skrá

rétta fjárhæð í næstu línu fyrir neðan.

Launatekjur, sem ekki eru áritaðar á 
framtal, á að færa í reitina hér til hliðar.
Samtala launatekna skal færð í reit 21.

21

22

=

62

24

43

131

40

2.7 Stofn til útreiknings tekjuskatts og útsvars Samtala 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 - 2.6

2
Kennitala framteljanda Kennitala maka

Tekjur ársins 2010

Frádráttur á móti ökutækjastyrk skv. RSK 3.04

Frádráttur á móti dagpeningum skv. RSK 3.11

Iðgjald, greitt í lífeyrissjóð á árinu - að hámarki 4% af launum

Iðgjald, greitt á árinu vegna viðbótarlífeyrissparnaðar - að hámarki 6% af launum

Frádráttur á móti náms-, rannsóknar- og vísindastyrkjum skv. meðfylgjandi greinargerð

Frádráttur frá öðrum styrkjum og starfstengdum greiðslum skv. meðfylgjandi greinargerð

Frádráttur vegna viðhalds og endurbóta á íbúðar- og frístundahúsnæði til eigin nota skv. RSK 3.22

2.6 Frádráttur

32

33

162

160

149

157

Bls. 2

158

2.2 Ökutækjastyrkur. Dagpeningar. Hlunnindi

Ökutækjastyrkur

Dagpeningar

Bifreiðahlunnindi

Önnur hlunnindi, hvaða?

Greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins

Greiðslur úr almennum lífeyrissjóðum

Lífeyrisgreiðslur úr séreignarsjóðum

Sérstök útgreiðsla séreignarsparnaðar

Atvinnuleysisbætur

Félagsleg aðstoð og aðrir styrkir og bætur frá sveitarfélögum

Styrkir til náms, rannsóknar- og vísindastarfa (heildarfjárhæð)

Annað, hvað?

Annað, hvað?

2.3 Lífeyrisgreiðslur. Greiðslur frá Tryggingastofnun. Aðrar bótagreiðslur, styrkir o.fl.

Kannið hvort fjárhæðir 
í útfylltum reitum eru

rétt ar . Sé fjárhæð röng,
þá strikið yfir hana og
færið rétta fjárhæð í

gráa reitinn við hliðina.

Leiðréttingareitir: Kannið hvort
fjárhæðir í útfylltum reitum eru réttar.

296

A. Skattfrjálsar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins

B. Skattfrjálsir vinningar í happdrættum, getraunum og talnaleikjum

C. Aðrar skattfrjálsar tekjur. Hverjar?

2.9 Skattfrjálsar tekjur

2.10 Staðgreiðsla af tekjum (öðrum en fjármagnstekjum)

596

597

73

2.4

2.5

Reiknað endurgjald við eigin atvinnurekstur

Hreinar tekjur af eigin atvinnurekstri skv. samræmingarblaði RSK 4.05

Tegund starfsemi:

163

197

143

140

síða 2 á framtali
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spen inga, fata -, fæðis -, nest is - og verk færa-
pen inga, fæð ing ar or lof, húsa leigu - og orku-
styrk frá launa greið anda og land göngu fé, 
risnu fé og síma styrk. Hér skal einn ig færa 
for eldra greiðsl ur frá Trygg inga stofn un rík-
is  ins. Hér fær ist einn ig sá hluti arð greiðslna 
sem telst til launa greiðslna til þeirra hlut hafa 
sem starfa við rekst ur viðkomandi fé lags  og 
falla undir regl ur um reikn að end ur gjald. 

2.2  Öku tækja styrk ur, dag-
pen ing ar og hlunn indi

Reit ur 22: Öku tækja styrk ur 
Hér fær ist öku tækja styrk ur en frá drátt ur á 
móti honum í reit 32. Sjá skýr ing ar á bls. 28. 

Reit ur 23:  Dag pen ing ar 
Hér fær ast dag pen ing ar en frá drátt ur á móti 
þeim í reit 33. Sjá skýr ing ar á bls. 21.  

Reit ur 134:  Bif reiða hlunn indi 
Ár sum ráð bif reið ar skulu metin til tekna sem 
hlut fall af verði þeirra sem hér segir: 

Bif reið sem tekin var í notk un 
á ár un um 2008, 2009 eða 2010 ...... 26% 
Bif reið sem tekin var í notk un 
á ár un um 2005, 2006 eða 2007 ...... 21% 

Bif reið sem tekin var í notk un 
á árinu 2004 eða fyrr  ...................... 18%

Ekki skipt ir máli hver upp haf leg ur eig andi 
bif reið ar inn ar var. Bif reið sem flutt var inn 
notuð telst hafa verið tekin til notk un ar á 
því ári sem hún var fram leidd. Mán að ar leg 
hlunn indi telj ast 1/12 af hlunn ind um reikn-
uð um eins og að fram an grein ir fyrir hvern 
byrj að an mánuð og skal við það miðað ef 
um ráð in vara hluta úr ári. Greiði launa mað-
ur rekstr ar kostn að bif reið ar sem hann hefur 
umráð yfir skulu hlunn indi lækk uð um 6% af 
verði bif reið ar inn ar. Sjá nán ari upp lýs ing ar í 
Bif reiða skrá 2010 RSK 6.03. 

Reit ur 135: Önnur hlunn indi 
Í þenn an reit fær ist sam tala ann arra hlunn-
inda. Á það t. d. við um fæði, öku tæki önnur 
en bif reið ir, hús næði, fríar ferð ir, áskrift ir fjöl-
miðla, trygg ing ar, síma, tölv ur, svo og fram-
lög og gjaf ir. 

Vél knú in öku tæki 
Umráð yfir vél knún um öku tækj um öðrum 
en bif reið um skal færa til tekna sem hlut fall 
af kaup verði tæk is ins sem hér segir: 

Tæki sem tekið var í notk un á ár un um 
2008, 2009 eða 2010  ..................... 26% 
Tæki sem tekið var í notk un á ár un um 
2005, 2006 eða 2007 ...................... 21% 
Tæki sem tekið var í notk un á  árinu 
2004 eða fyrr ................................... 18%

Einkaflugvélar 
Færa skal til tekna 140.000 kr. á hvern byrj-
aðan flugtíma vegna ferða í einkaþágu

Fata hlunn indi 
Fata hlunn indi skal telja til tekna á kostn-
að ar verði. Und an þeg inn er ein kenn is fatn-
að ur og nauð syn leg ur ör ygg is- og hlífð ar-
fatn að ur sem starfs menn fá til af nota og er 
ætlað að nota við störf sín. Það sama á við 
um fatn að sem er auð kennd ur eða merkt-
ur launa greið anda og eink um nýtt ur vegna 
starfa fyrir hann. 

Fæð is hlunn indi 
Fæð is hlunn indi fær ast til tekna í sam ræmi 
við hlunn inda mat ríkisskattstjóra. Fæði, sem 
launa greið andi lætur starfs manni og fjöl-
skyldu hans í té end ur gjalds laust, skal 
metið starfs mann in um til tekna með neð an-
greind um fjár hæð um. Heim ilt er að lækka 
fjár hæð irn ar um þriðj ung ef um er að ræða 
fæði fyrir börn yngri en 12 ára. 

Morg un verð ur .............................  300 kr. 
Há deg is - eða kvöld verð ur ..........  450 kr. 
Fullt fæði á dag........................  1.200  kr. 

Láti launa greið andi starfs manni sínum í té fæði 
á lægra verði en skatt mat ríkisskattstjóra segir 
til um skal telja mis mun inn til tekna. Sér hver 
önnur fæð is hlunn indi, sem látin eru launa-
manni og fjöl skyldu hans í té end ur gjalds laust, 
ber að telja til tekna á kostn að ar verði. 

Húsnæð is hlunn indi 
Ef launa greið andi lætur starfs manni sínum 
í té end ur gjalds laus afnot íbúð ar hús næð is 
skulu þau metin starfs manni til tekna sem hér 
segir: Árleg afnot skulu metin til tekna sem 
jafn gildi 5% af fast eigna mati íbúð ar hús næð-
is ins, þ. m. t. bíl skúrs og lóðar. Sú fjár hæð er 
marg föld uð með gild is tölu þess svæð is þar 
sem hús næð ið er sbr. eft ir far andi: 
Gild is tala Stað setn ing 

1,0  Reykja vík ( þar með talið Kjal ar nes), Sel tjarn ar nes, 
Mos fells bær, Kópa vog ur, Garða bær, Álfta nes,  
Hafn ar fjörð ur 

0,80  Grinda vík, Sand gerði, Garð ur, Reykja nes bær, Vogar, 
Akra nes, Ak ur eyri, Ár borg, Hvera gerði, Ölfus 

0,70 Önnur sveit ar fé lög 

End ur gjalds lausa orku notk un (raf magn og 
hita) skal telja til tekna á kostn að ar verði. 
Fylgi starfi launa manns kvöð um bú setu í 
hús næði sem launa greið andi lætur honum 
í té, er ríkisskatt stjóra heim ilt að lækka mat 
hús næð is hlunn inda við álagn ingu op in-
berra gjalda ef laun þegi telst ekki nýta hús-
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27 Fatahlunnindi

Upplýsingar af þessum launamiða eru áritaðar á framtalið eins og fram kemur á sund-
urliðunarblaði sem fram teljandi fékk sent með framtalinu. Framteljandi þarf að bera upplýs-
ingar á launamiðanum sem hann fékk sendan saman við áritaðar upp lýs ingar á fram tali. 
Þurfi að leiðrétta fjárhæð skal strika yfir röngu fjár hæð ina í framtali og færa rétta heildar-
fjárhæð í næstu línu.

Upplýsingar af þessum launamiða voru ekki áritaðar á framtal. Fram teljandi þarf því að færa 
upplýsingarnar inn á framtalið í viðeigandi reiti. Áritaðar upplýsingar um ið gjald í lífeyrissjóð 
og staðgreiðslu eru þar af leiðandi of lágar og þarf því að leiðrétta þær.
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næð ið að fullu. Gera má grein fyrir þessu í 
at huga semdar eit á for síðu fram tals. Íbúð ar-
hús næði allt að 150 m2 að við bætt um 5 m2 
fyrir hvern íbúa um fram 6 telst full nýtt. 

Eigi skal meta til tekna afnot af hús næði í 
ver búð um eða vinnu búð um þar sem launa-
mað ur dvel ur um tak mark að an tíma í þjón-
ustu launa greið anda. 

Hafi laun þegi end ur gjalds laus afnot af 
or lofs hús næði frá launa greið anda sínum í 
fleiri en 10 daga á ári skal telja þau til tekna 
með 2.000 kr. fyrir hvern dag sem um fram 
er. Það sama gild ir um slík afnot fjöl skyldu-
með lims starfs manns. Með or lofs hús næði 
er átt við sum ar bú staði og annað það hús-
næði sem ætlað er til slíkr ar notk un ar, þ. m. t. 
íbúð ir í þétt býli, sem og hjól hýsi, felli hýsi, 
tjald vagna og aðra tengi vagna. 

Ekki skal telja til tekna greiðslu frá launa-
greið anda eða stétt ar fé lagi sem ætlað er að 
standa straum af kostn aði við leigu á or lofs-
hún æði eða or lofs dvöl að há marki 40.000 
kr. á ári. Skil yrði er að lagð ir hafi verið fram 
full gild ir reikn ing ar fyrir greiðslu á kostn aði 
vegna or lofs dval ar inn ar.

Lán frá launa greið anda 
Telja skal til skatt skyldra tekna mis mun á 
vöxt um af lánum sem feng in eru hjá launa-
greið anda, eða fyrir milli göngu hans, ef þeir 
eru lægri en þeir vext ir sem birt ir eru af Seðla-
banka Ís lands, sbr. töflu um „banka vexti og 
drátt ar vexti“ á vef síðu bank ans. Sama á við 
um greiðslu fresti og af borg an ir af kaup um á 
hluta bréf um eða öðrum eign um.

 
2.3  Líf eyr is greiðsl ur. 

Greiðsl ur frá Trygg inga-
stofn un. Aðrar bóta-
greiðsl ur, styrk ir o. fl.

Reit ur 40:  Greiðsl ur frá TR
Allar greiðsl ur frá Trygg inga stofn un eru 
árit að ar á fram tal ið. 

Dag pen ing ar. 
Dán ar bæt ur til 6,12 eða 36 mán aða. 
Elli líf eyr ir.
End ur hæf ing ar líf eyr ir.
Heim il is upp bót. 
Maka - og um önn un ar bæt ur. 
Mæðra - og feðra laun.
Nið ur fell ing kröfu vegna of greiðslu. 
Or lofs - og desem ber upp bæt ur. 
Sjúkra - og slysa dag pen ing ar. 
Skatt skyld sjúk linga trygg ing.  
Tekju trygg ing. 
Upp bót vegna rekst urs bif reið ar. 
Upp bæt ur. 
Vasa pen ing ar. 
Ör orku líf eyr ir og ör orku styrk ur 
Ör orku líf eyr ir frá TR vegna slysa. Sé hann 
vegna barna yngri en 16 ára telst hann sem 

tekj ur hjá fram fær anda og skipt ist þá jafnt 
ef um hjón eða sam búð ar fólk er að ræða

Reit ur 43: Líf eyr is greiðsl ur og barna-
líf eyr ir Hér fær ast allar líf eyr is greiðsl ur frá 
líf eyr is sjóð um. At hug ið þó að ef barn hefur 
misst annað eða bæði for eldri og er skatt lagt 
sér stak lega af öðrum tekj um en launa tekj-
um, fær ist barna líf eyr ir á sér fram tal þess.

Reitur 140:  Líf eyr is greiðsl ur úr 
sér eign ar sjóð um  

Reitur 143:   Sér stök út greiðsla sér-
eign ar sparn að ar Hér fær ast greiðsl ur úr 
sér eign ar sjóð um sem heim il að ar voru tíma-
bund ið árið 2010 vegna sér stakra að stæðna 
í þjóð fé lag inu.

Reitur 163:  At vinnu leys is bæt ur 

Reitur 197:  Styrk ir og bætur frá 
sveit ar fé lög um  

Reitur 131:  Styrk ir til náms, 
rann sókna og vís inda starfa 
þ. m. t. end ur mennt un ar - og starfs mennt un-
ar sjóðs styrk ir. Sjá einn ig um fjöll un um reit 
149, undir lið 2.6.  

Ótölu sett ur reit ur: Aðrar greiðsl ur 
Barns með lög að því marki sem þau eru 
um fram fjár hæð tvö falds barna líf eyr is. 
Björg un ar laun. 
Dag vist un ar greiðsl ur. Dag mæð ur. 
Greiðsl ur frá sveit ar fé lög um til dag mæðra 
vegna þeirra eigin barna fær ast hér. End-
ur greiðsla sveit ar fé laga til for eldra vegna 
vist un ar barna hjá dag mæðr um telst ekki til 
tekna hjá for eldr um og fær ist ekki á fram tal. 
Dval ar- og ferða styrk ir. 
Eigin vinna við íbúð ar hús næði unnin í 
venju leg um vinnu tíma skal metin til tekna og 
færð í þenn an reit. Sama á við um skipti vinnu, 
gjafa vinnu og eigin vinnu við aðrar fast eign ir 
en íbúð ar hús næði, s. s. sum ar bú staði. Eigin 
vinna við íbúð ar hús næði sem unnin er utan 
venju legs vinnu tíma er skatt frjáls. Gera skal 
grein fyrir eigin vinnu á Hús bygg ing ar skýrslu 
RSK 3.03, sjá nánar á bls. 23. 
Fram færslu líf eyr ir barns móð ur. 
Fram færslu líf eyr ir frá fyrr ver andi maka að 
því marki sem hann er um fram fjár hæð lág-
marks elli líf eyr is. 
Fæð ing ar styrk ur. 
Gjaf ir, þó ekki tæki fær is gjaf ir ef verð mæti 
þeirra er ekki meira en ger ist al mennt um 
slík ar gjaf ir. 
Greiðsl ur frá sveit ar fé lög um vegna fóst-
ur barna sem sett eru í fóst ur af op in ber um 
að il um, sjá nánar á bls. 29. 
Greiðsl ur fyrir vist un aldr aðra eða ör yrkja í 
heima hús um, sjá nán ar á bls. 29. 
Greiðsl ur til stuðn ings fjöl skyldna fatl aðra 
barna, sjá nánar á bls. 29. 

Happ drætt is vinn ing ur: Skatt skyld ur happ-
drætt is vinn ing ur fær ist hér, en skatt frjáls 
fær ist í 2.9 B, í reit 597. 
Höf und ar laun, lista manna laun, heið urs laun, 
heið urs verð laun. 
Skatt skyld heið urs verð laun skal færa hér 
en skatt frjáls í 2.9 C í reit 73, sjá skýr ing ar 
við þann reit. 
Laun frá al þjóða stofn un fær ast hér í þeim til-
vik um þar sem í samn ing um sem Ís land hefur 
gert við önnur ríki er sér stak lega kveð ið á um 
skatt frelsi. Sé svo ekki fær ast laun in í 2.1.
Sjúkra- og slysa dag pen ing ar frá öðrum 
en TR. 
Stað ar upp bót vegna starfa er lend is í þjón-
ustu ís lenska rík is ins. 
Styrk ir úr styrkt ar- og sjúkra sjóð um 
stétt ar fé laga svo sem vegna gler augna-
kaupa, heyrn ar tækja kaupa, glasa frjóvg un ar, 
krabba meins  skoð un ar, ætt leið inga, tann-
við gerða, sjúkra þjálf un ar, sál fræði þjón ustu, 
dval ar á heilsu stofn un um og út far ar. 
Styrk ir til lík ams rækt ar frá launa greið end-
um og stétt ar fé lögum færast til tekna hér en 
heimilt er að færa kostnað til frádráttar að 
hámarki 25.000 kr. í reit 157. 
Aðrir styrk ir, svo sem til íþrótta manna, sjálf-
boða liða við lyfja til raun ir, út far ar styrk ir og verk-
falls styrk ir. Vinn ing ar í veð máli eða keppni. 
Ætt leið ing ar styrk ir; kostn að ur heim il ast til 
frá drátt ar í reit 157.  

2.4 Reikn að end ur gjald 
Í reit 24 fær ist reikn að end ur gjald vegna 
vinnu við eigin at vinnu rekst ur, at vinnu rekst-
ur maka eða í sam eign ar fé lagi sem ekki er 
sjálf stæð ur skatt að ili. Sé það lægra en stað-
greiðsla hefur mið ast við skal láta skýr ing ar 
fylgja í sam ræm ing ar blaði með rekstr ar-
skýrslu eða rekstr ar fram tali. Reikn að end ur-
gjald sem er innan þeirra marka sem halda 
mátti utan stað greiðslu fær ist einn ig hér.

2.5  Hrein ar tekj ur af eigin 
at vinnu rekstri 

Þeir sem hafa með hönd um at vinnu rekst ur 
eða sjálf stæða starf semi færa hrein ar tekj-
ur af at vinnu rekstri sam kvæmt Sam ræm-
ing ar blaði RSK 4.05 og rekstr ar reikn ingi, 
sem fylgja á fram tal inu, í reit 62 ( þetta ger ist 
sjálf krafa í vef fram tali). Ef um tap er að ræða 
fær ist engin tala í þenn an reit. Hjá hjón-
um fær ast hrein ar tekj ur hjá því hjóna sem 
stend ur fyrir rekstr in um, en þær skipt ast á 
milli þeirra sé um sam eig in leg an rekst ur að 
ræða. Við skipt ingu skal taka mið af vinnu-
fram lagi hvors um sig. 

 2.6  Frá drátt ur frá tekj um 
Reitur 32:  Öku tækja styrk ur 
Frá drátt á móti öku tækja styrk og end ur-
greidd um bif reiða kostn aði ber að færa í 
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þenn an reit. Fylla skal út eyðu blað ið Öku-
tækja styrk ur RSK 3.04, og skila því með 
fram tal inu, sjá bls. 28. 

Reitur 33:  Dag pen ing ar 
Frá drátt á móti dag pen ing um ber að færa 
í þenn an reit. Fylla skal út eyðu blað ið Dag-
pen ing ar RSK 3.11, og skila því með fram-
tal inu, sjá bls. 21. 

Reit ir 162 og 160: Ið gjöld í líf eyr is-
sjóði. Í reit 162 fær ist ið gjald í líf eyr is sjóð 
sem innt hefur verið af hendi á árinu og í reit 
160 ið gjald í sér eign ar líf eyr is sjóð. Sam an-
lögð árit uð fjár hæð í reiti 160 og 162 á fram-
tali tak mark ast við frá drátt ar bært ið gjald, 
sem er 10% af heild ar laun um (8% eftir 1. 
okt ób er). Þetta á við þótt hærri fjár hæð kunni 
að hafa verið greidd í líf eyr is sjóði.  

Reitur 149:   Frá drátt ur á móti náms-, 
rann sókn ar - og vís inda styrkj um. 
Ef gerð er krafa um frá drátt vegna beins 
kostn að ar á móti náms -, rann sókn ar- eða 
vís inda styrkj um, skal færa frá drátt inn í þenn-
an reit. Frá drátt ur þessi getur ekki orðið 
hærri en styrk ur sem tal inn er til tekna í reit 
131 í kafla 2.3. Heim ilt er að draga frá kostn-
að á móti styrkn um, þó ekki vexti af skuld-
um, af föll, gengis töp og fyrn ingu eigna eða 
persónulegan kostnað. Gera skal sund ur lið-
aða grein fyrir þess um kostn aði á sér stöku 
yf ir liti sem fylgja skal fram tal inu (sér stakt 
und ir blað á vef fram tali). Heild ar kostn að ur 
skv. yf ir lit inu fær ist síðan í reit 149. Ekki er 
heim ilt að draga kaup verð tækja, s. s. tölva 
og tölvu bún að ar, frá styrkj um. Ef um at vinnu-
rekst ur er að ræða skal gera grein fyrir tekj-
um og frá drætti á RSK 4.10 eða RSK 4.11 ef 
rekstr ar tekj ur eru hærri en 500.000 kr. 

Reitur 157:  Frá drátt ur frá öðrum 
styrkj um og starfs tengd um greiðsl um.
Ef gerð er krafa um frá drátt vegna kostn að-
ar á móti styrkj um til sér stakra verk efna eða 
starfs tengd um greiðsl um, án þess að um 
sjálf stæð an at vinnu rekst ur sé að ræða, fær-
ist sá frá drátt ur í þenn an reit. Kostn að ur á 
móti tekju færð um ætt leið ing ar styrk fær ist hér 
að há marki fjár hæð styrks ins. Sama á við um 
kostnað vegna líkamsræktar að hámarki fjár-
hæð styrksins eða mest 25.000 kr. Gera skal 
sund ur lið aða grein fyrir kostn að in um á sér-
stöku yf ir liti sem fylgja skal fram tal inu (sér stakt 
und ir blað á vef fram tali). Heild ar kostn að ur 
skv. yf ir lit inu fær ist síðan í reit 157. Frá drátt ur 
heim il ast ekki á móti styrkj um vegna per sónu-
legra út gjalda, s. s. vegna gler augna kaupa, 
heyrn ar tækja kaupa, glasa frjóvg un ar, krabba-
meins skoð un ar, ætt leið inga, tann við  gerða, 
sjúkra þjálf un ar, sál fræði þjón ustu, dval ar á 
heilsu stofn un um og út far ar.

Reitur 158: Sjá „Allir vinna“ á bls. 8.

2.7  Stofn til út reikn ings 
tekju skatts og út svars 

Hér fær ist sam tala liða 2.1 -2.5 að frá dreg-
inni fjár hæð í 2.6 sem stofn til út reikn ings 
tekju skatts og út svars. Þessi fjár hæð reikn-
ast sjálf krafa á vef fram tali.  

2.8  Tekj ur er lend is, aðrar 
en fjár magns tekj ur 

Undir þenn an lið skal færa launa tekj ur 
sem aflað hefur verið er lend is á árinu. Gefa 
skal upp í hvaða landi tekn anna var aflað 
og fjár hæð þeirra í er lendri mynt sem um-
reikna skal síðan í ís lensk ar krón ur á með-
al kaup gengi þess tíma bils þegar tekn anna 
var aflað. Sú fjár hæð fær ist síðan í reit 319. 
Gera skal grein fyrir greidd um skött um er-
lend is. Fjár hæð ina skal færa í er lendri mynt.

Varð andi aðrar tekj ur en launa tekj ur, sjá 
bls. 30 um tekj ur og eign ir er lend is. 

2.9 Skatt frjáls ar tekj ur

A: Reitur 596:  Skatt frjáls ar 
greiðsl ur frá Trygg inga stofn un 
Barna líf eyr ir, barns með lag og mennt un ar-
með lag. 
Bif reiða kaupa styrk ur. 
Dán ar bæt ur vegna slysa. 
Styrk ur til kaupa á sér fæði vegna haml-
aðr ar lík ams starf semi. 
Um önn un ar greiðsl ur. Vegna fatl aðra og 
lang veikra barna. 
Ör orku bæt ur vegna var an legr ar ör orku. 
Skatt frjáls sjúk linga trygg ing.

B: Reitur 597:  Vinn ing ar, verð laun 
Skatt frjáls ir happ drætt is vinn ing ar fær ast hér. 

Eft ir tal in happ drætti höfðu heim ild til 
greiðslu skatt frjálsra vinn inga á árinu 
2010: 

Vöru happ drætti S. Í. B. S. 
Happ drætti DAS 
Happ drætti Há skóla Ís lands 
Ís lensk get spá 
Ís lensk ar get raun ir 
Happ drætti ÁSS, styrkt ar fé lags 
Happ drætti Bad min ton sam bands Ís lands 
Happ drætti Blindra fé lags ins 
Happ drætti Fé lags heyrn ar lausra 
Happ drætti Gigt ar fé lags Ís lands  
Happ drætti Krabba meins fé lags Reykja vík ur 
Happ drætti Lions klúbbs Njarð vík ur 
Happ drætti Sjálfs bjarg ar 
Happ drætti Styrkt ar fé lags lam aðra og fatl aðra

Happ drætt is vinn ing ar á Evr ópska efna hags svæð-
inu geta verið skatt frjáls ir á sama hátt og of an-
greind happ drætti. Til að svo sé þarf fram telj andi 
að leggja fram full nægj andi gögn og upp lýs ing ar 
varð andi happ drætt ið en skattyf ir völd gera sömu 
kröf ur til er lendra happ drætta og ís lenskra.

C: reit ur 73:  Aðrar skatt frjáls ar 
greiðsl ur
Dán ar bæt ur trygg inga fé laga og sjúkra-
sjóða stétt ar fé laga sem ákveðn ar eru og 
greidd ar í einu lagi. 
Dval ar- og ferða styrk ir til jöfn un ar á náms-
kostn aði. 
Heið urs laun - heið urs verð laun. Bók- 
mennta -, tón list ar- og um hverf is verð laun 
Norð ur landa ráðs ásamt nor rænu leik skálda-
verð laun un um eru und an þeg in skatt skyldu. 
Húsa leigu bæt ur. 
Miska bæt ur og skaða bæt ur, greidd-
ar vegna eigna tjóns eða sem eingreiðsla 
vegna var an legr ar ör orku. 
Styrk ir. Olíu styrk ur, styrk ur til tækja kaupa 
fatl aðra og styrk ur úr hús frið un ar sjóði. 
Sams kota fé vegna veik inda eða slysa. 
Styrk ir til for eldra frá sveit ar fé lög um til að 
ann ast barn heima. Hér er átt við svo kall-
að ar heima greiðsl ur sem koma í stað nið ur-
greiðslu á dag vist un. 
Styrk ir til for eldra frá Um hyggju, fé lagi til 
stuðn ings lang veik um börn um. 
Greiðsla launa greið anda á far gjöld um 
með al menn ings vögn um eða öðrum far-
ar tækj um en bif reið um vegna ferða í þágu 
launa greið and ans að há marki sam tals 
3.000 kr. á mán uði. 

 
2.10 Stað greiðsla af laun um
Í reit 296 eru árit að ar af launa mið um upp-
lýs ing ar um stað greiðslu af þeim laun um 
sem eru árit uð á fram tal. 

Ef um er að ræða stað greiðslu af laun-
um sem ekki eru árit uð þarf fram telj andi 
að bæta þeirri fjár hæð við. Í vef fram tal inu 
er það gert með því að yf ir skrifa árit að ar 
fjár hæð ir með rétt um fjár hæð um. Í papp-
írs fram tal inu þarf að strika yfir árit uðu fjár-
hæð ina og færa leið rétta fjár hæð í reit inn við 
hlið ina. Hér skal einn ig færa stað greiðslu 
sem skil að var af reikn uðu end ur gjaldi og 
aðra stað greiðslu sem greidd var sam-
kvæmt 38. grein stað greiðslu laganna, en 
þær fjár hæð ir eru ekki árit að ar. At hug ið að 
hér á ekki að færa stað greiðslu af vaxta tekj-
um eða öðrum fjár magns tekj um.

Staðgreiðsla 
Við álagn ingu eru not að ar upp lýs ing-
ar um þá stað greiðslu sem stað ið hefur 
verið skil á sam kvæmt stað greiðslu skrá 
í lok júlí. Þess ar upp lýs ing ar eru einn-
ig ávallt að gengi leg ar á þjón ustus íðu 
fram telj anda. Fram telj endur snúa sér til 
launa greið anda varð andi leið rétt ingu, 
eða til rík is skatt stjóra með um sókn. Afrit 
af launa seðl um þurfa að fylgja um sókn.
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Fjár magns tekj ur eru vaxta tekj ur, arður, 
sölu hagn að ur og leigu tekj ur utan rekstr ar. 
Með vaxta tekj um er átt við vexti, verð bæt-
ur, af föll og geng is hagn að. Vaxta tekj ur sem 
áfalln ar voru fyrir gild is töku laga um skatt 
á fjár magns tekj ur, þ. e. fyrir 1. jan úar 1997, 
eiga ekki að fær ast á fram tal því þær mynda 
ekki stofn til skatts á fjár magns tekj ur.

3.1  Inn stæð ur í inn lend um 
bönk um og spari sjóð um 

Hér skal færa allar inn stæð ur í bönk um og 
spari sjóð um. Sama gild ir um inn stæð ur í 
inn láns deild um sam vinnu fé laga og á or-
lofs fjár reikn ing um. Inn stæð ur á gjald eyr-
is reikn ing um í inn lend um bönk um fær ast í 
ís lensk um krón um á kaup gengi í árs lok sbr. 
töflu um geng is skrán ingu Seðla banka Ís-
lands á bls. 32. Vext ir af reikn ing um í inn-
láns stofn un um skulu telj ast til tekna þegar 
þeir eru færð ir eig anda til eign ar á reikn ingi. 
Þó skulu vext ir af reikn ing um þar sem höf-
uð stóll og vext ir eru bundn ir til lengri tíma 
en 36 mán aða ekki telj ast til tekna fyrr en 
þeir eru greidd ir eða greiðslu kræf ir. 

Upp lýs ing ar um inn láns reikn inga 
Upp lýs ing ar um inn láns reikn inga í við-
skipta bönk um eru árit að ar á fram tal.

3.2  Inn stæð ur í er lend um 
bönk um 

Hér skal færa inn stæð ur í er lend um bönk-
um. Þær fær ast til eign ar í ís lensk um krón-
um á kaup gengi í árs lok, í reit 321, sbr. töflu 
bls. 32. Vaxta tekj ur af þeim fær ast í reit 322 
þegar þær eru laus ar til ráð stöf un ar.  

3.3  Inn lend og er lend 
verð bréf og kröf ur

Inn lend og er lend verð bréfa eign, t. d. skulda-
bréf, hlut deild ar skír teini, víxl ar og stofn fjár-
eign fær ist hér. Eign ir þess ar skal færa á 
nafn verði að við bætt um áfölln um vöxt um 
og verð bót um í árs lok. Sé krafa ógreidd skal 
einn ig færa hana hér. Hlut deild ar skír teini 
telj ast til eign ar á gengi í árs lok, en verð-
bréf sem skráð eru í kaup höll skal þó telja 
til eign ar á kaup gengi kaup hall ar í árs lok, sjá 
töflu á bls. 32. Eign ir í er lend um gjald miðl um 
telj ast til eign ar í ís lensk um krón um á kaup-
gengi í árs lok. Hér skal einn ig færa stofn-
sjóð sinn eign ir hjá sam vinnu fé lög um. Þær 
skal telja fram á nafn verði. Vaxta tekj ur skal 
telja til tekna þegar þær eru laus ar til ráð-
stöf un ar. Einn ig skal telja hér til tekna verð-
bæt ur vegna skila á lóðum. Greiðslu kræf ar 

vaxta tekj ur fær ast til tekna í reit 36 og stað-
greiðsla af þeim í reit 302. Af föll af kröf um 
fær ast til tekna með hlut falls legri fjár hæð ár 
hvert eftir af borg un ar tíma kröf unn ar. Gera 
skal grein fyrir sölu og/ eða inn lausn verð-
bréfa á eyðu blað inu Sala/inn lausn verð bréfa 
RSK 3.15. Sjá nán ari skýr ing ar á bls. 26. 
Nið ur stöð ur af því eyðu blaði fær ast í lið 3.3 
(ger ist sjálf krafa í vef fram tali). Vext ir af hlut-
deild ar skír tein um fær ast til tekna þegar þeir 
eru laus ir til ráð stöf un ar. 

Geng is hagn að ur 
Til tekna skal færa geng is hagn að á hverja 
út tekt af reikn ingi eða af borg un af kröfu í 
er lendri mynt. Heim ilt er að jafna saman 

gengishagnaði og gengistapi af sama inn-
lánsreikningi innan ársins.

Söfn un ar trygg ing ar 
Söfn un ar trygg ing ar, þar með tald ar söfn un-
ar líf trygg ing ar, telj ast einn ig til eign ar undir 
lið 3.3. Vexti, arð og aðra ávöxt un af slík-
um trygg ing um skal al mennt telja til tekna 
þegar tekj urn ar mynd ast, þ. e. þegar þær 
eru færð ar trygg inga taka til eign ar. Ef ekki 
er heim ild í söfn un ar trygg ing ar samn ingi til 
að inn leysa inn stæð una á samn ings tím an-
um mynda áfalln ar vaxta tekj ur fyrst skatt-
stofn þegar samn ings tím inn er lið inn eða á 
því tíma marki sem fyrst er hægt að krefj ast 
greiðslu sparn að ar ins og vaxta af honum.  

Fjár magns tekj ur og pen inga leg ar eign ir

3.7

Samtals

12Samtals
Staðgreiðsla 
af vaxtatekjum 11301

3.1 Innstæður í innlendum bönkum og sparisjóðum Eign í árslokVaxtatekjur

3.2 Innstæður í erlendum bönkum Eign í árslokVaxtatekjur

322 321

3 Fjármagnstekjur ársins 2010

Peninga-, verðbréfa- og
hlutabréfaeign í árslok 2010

RSK 1.01   Litlaprent  8.000  1101 Bls. 3

Land

Land

Hjá hjónum og öðrum samskött -
uðum einstaklingum skattleggj ast
fjármagns- og eigna tekjur ávallt 
hjá þeim sem er með hærri tekjur
skv. 2. kafla.
Sjá nánar í leiðbeiningum.

3.9

3.10

3.8 Hagnaður af sölu hlutabréfa skv. sundurliðun á RSK 3.19

Annar söluhagnaður, hvaða?

Frádráttur

523

164

522

Fjármagnstekjur samtals (12+322+36+03+307+324+510+511+164+522-523)

Frádráttur

Mótreikningur vegna tapaðra fjármagnstekna skv. RSK 3.16

3.3 Innlend og erlend verðbréf og kröfur. Stofnsjóðsinneign Eign í árslokVaxtatekjur

36Samtals
Staðgreiðsla 
af vaxtatekjum 02302

3.4 Innstæður og verðbréf barna Eign í árslokVaxtatekjur

03 04Samtals

Samtals

Staðgreiðsla 
af vaxtatekjum 303

3.5 Hlutabréf og stofnfjárbréf sparisjóða   Fært af eyðublaði RSK 3.19 Arður

307 308

Eign í árslok (Nafnverð)

Staðgreiðsla 
af arði

Samtals

3.6
Land

Hlutabréf í erlendum hlutafélögum Fært af eyðublaði RSK 3.19 Eign í árslokArður

Land

323324

306

Kennitala

Kennitala

Kennitala

Kennitala

510Heildartekjur af útleigu íbúðarhúsnæðis sem ekki tengist atvinnurekstri 

511Heildartekjur af útleigu annarra eigna sem ekki tengjast atvinnurekstri

síða 3 á framtali
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Kaup leigu íbúð ir - bú setu rétt ur 
Kröf ur á hend ur við ur kennd um sjálfs eign-
ar stofn un um, sem sam hliða veita kröfu-
hafa íbúð ar rétt, skal telja til eign ar undir lið 
3.3. Sé kraf an hærri en fast eigna mat við-
kom andi íbúð ar er heim ilt að telja kröf una 
til eign ar á fast eigna mati.  Þar skal einn-
ig telja fram lag eða eign ar hlut í al menn um 
kaup leigu íbúð um sem veita rétt til bú setu. 
Við eign færslu skal miða við inn lausn ar verð 
eign ar hlut ans eins og það var í árs lok.

Inn lausn ar verð bú setu rétt ar/eign ar hluta 
er árit að undir þess um lið.

3.4  Inn stæð ur og verð bréf 
barna 

Upp lýs ing ar um inn láns reikn inga barna yngri 
en 16 ára í við skipta bönk um eru árit að ar á 
fram tal for eldra í reit 04. Vaxta tekj ur af þeim 
fær ast í reit 03 og stað greiðsla í reit 303.

3.5  Hluta bréf og stofn fjár-
bréf spari sjóða 

Í þenn an kafla skal færa inn lend hluta bréf 
og stofn fjár bréf í spari sjóð um skv. eyðu blaði 
RSK 3.19 Hluta bréfa eign – kaup og sala. 
Eyðu blað ið skal ætíð fylgja með fram  tali hafi 
fram telj andi átt eitt hvað af áð ur nefnd um 
bréf um á tekju árinu. Eyðu blað ið er þrí skipt. 
Í fyrsta lagi öll hluta bréf í inn lend um fé lög-
um sem ekki sæta sér stakri skatt lagn ingu. 
Í öðru lagi sér stök hluta bréf sem keypt voru 
á ár un um 1990 til 1996 í inn lend um hluta-
fé lög um sem upp fylltu til tek in skil yrði og 
rík is skatt stjóri hafði stað fest og í þriðja lagi 
er lend hluta bréf. 

Öll inn lend hluta bréf, bæði al menn og 
sér stök, sem fram telj andi átti í árs lok og/ 
eða hafði arðs tekj ur af á tekju árinu fær ast í 
þenn an kafla. Í þenn an kafla skal færa fjár-
hæð ir úr dálk um 13 til 16 af eyðu blað inu. 
Hluta bréf fær ast til eign ar í árs lok á nafn-
verði, sbr. þó bls. 25.

3.6  Hluta bréf í er lend um 
hluta fé lög um 

Í þess um kafla skal gera grein fyrir er lend-
um hluta bréf um skv. eyðu blaði RSK 3.19 
Hluta bréfa eign – kaup og sala. Til greina 
skal nafn hluta fé lags og í hvaða landi það 
er. Hluta bréf in skal eign færa á nafn verði, en 
ef nafn verð er ekki þekkt skulu bréf in færð 
til eign ar á kaup verði. Hafi verið greidd ur 
skatt ur af arð i er lend is skal gera grein fyrir 
því í at huga semd um í lið 1.4 á for síðu fram-
tals og láta fylgja með gögn því til stað fest-
ing ar. Unnt er að skila skönn uð um skjöl um 
með vef fram tali. Færa skal hluta bréfa eign í 
ís lensk um krón um. Færa skal nafn verð og 
kaup verð hluta bréfa sem út gef in eru í er-
lend um gjald miðli á gengi eins og það var 
þegar hluta bréf in voru keypt. Nafn verð og 
kaup verð er því óbreytt í krónu tölu á milli 
ára meðan ekki er um kaup, sölu eða aðra 
breyt ingu á eign ar hluta í fé lag inu að ræða. 
Arð skal færa á kaup gengi þess tíma þegar 
hann var greidd ur út.  

3.7 Leigu tekj ur 
Hafi fram telj andi tekj ur af út leigu fast eigna 
eða eigna rétt inda, sem ekki fell ur undir 
at vinnu rekst ur, skal hann færa leigu - og 
arðs tekj ur vegna út leig unn ar án frá drátt ar.  
Heild ar leigu tekj ur, sem eru lægri en sem 
nemur hlunn inda mati sam kvæmt skatt-
mati, skulu tald ar fram á því mati, sjá regl-
ur um hús næð is hlunn indi á bls. 9. Sama 
á við þegar hús næði er látið í té án end ur-
gjalds. Út leiga á at vinnu rekstr ar hús næði 
telst til at vinnu rekstr ar en út leiga á íbúð-
ar hús næði telst ekki til at vinnu rekstr ar 
nema fyrn ing ar grunn ur þess í árs lok nemi 
a. m. k. 29.324.700 kr. hjá ein stakl ingi eða 
58.649.400 kr. hjá hjón um. Ef um út leigu 
á íbúð ar hús næði er að ræða telj ast 30% 
leigu tekna til frá drátt ar og koma þannig ein-
ung is 70% til skatt lagn ing ar. 

 

Leigu tekj ur, frá drátt ur - leiga á móti leigu 
Hafi maður leigu tekj ur af íbúð ar hús næði 
og á sama tíma leigu gjöld vegna íbúð ar-
hús næð is til eigin nota, er heim ilt að draga 
leigu gjöld in frá leigu tekj um. Frá drátt ur þessi 
leyf ist þó ein göngu á móti leigu tekj um af 
íbúð ar hús næði sem ætlað er til eigin nota en 
er leigt út tíma bund ið. Á fram tal sem leigu-
tekj ur fær ist já kvæð ur mis mun ur í reit 510, 
þ. e. leigu tekj ur þegar frá þeim hefur verið 
dreg in greidd leiga. Nei kvæð ur mis mun ur 
fær ist ekki á fram tal. 

 3.8  Sölu hagn að ur/ tap 
af hluta bréf um 

Þegar seld eru hluta bréf skal gera grein fyrir 
því á eyðu blað inu Hluta bréfa eign  – kaup og 
sala RSK 3.19. Sjá nánar á bls. 24 og 25.  

3.9  Annar sölu hagn að ur 
Hér fær ist skatt skyld ur sölu hagn að ur af 
eign um sem ekki tengj ast at vinnu rekstri. 
Hér er fyrst og fremst átt við sölu fast eigna 
og lausa fjár. Hagn að ur af sölu lausa fjár er þó 
ekki skatt skyld ur nema eign anna hafi verið 
aflað í þeim til gangi að selja með hagn aði. 
Sjá nánar um kaup og sölu eigna á bls. 22.  

3.10  Frá drátt ur
Heim ilt er að draga tap aða vexti frá fjár-
magns tekj um hafi skatt ur þegar verið greidd-
ur af vöxt un um. Frá drátt má færa á fram tal 
þess árs þegar sýnt er fram á að kraf an sem 
vext irn ir voru reikn að ir af fæst ekki greidd og 
má þá kraf an ekki vera eldri en fimm ára. Frá-
drátt inn má ein ung is færa á móti fjár magns-
tekj um. Ef frá drátt ur inn nýt ist ekki að fullu á 
móti fjár magns tekj um yf ir fær ist heim ild in til 
næsta fram tals, í allt að fimm ár. Á sama hátt 
má draga frá aðrar tap að ar fjár magns tekj ur 
sem skatt ur hefur verið greidd ur af. Gera skal 
grein fyrir þess um frá drætti á eyðu blað inu 
Mót reikn ing ur vegna tap aðra fjár magns tekna 
RSK 3.16, sjá leið bein ing ar á eyðu blað inu.

Á eyðublaði RSK 3.23 á að skrá hluta bréfa-
eign eins og hún var talin fram í skattframtali 
2010. Þar á að reikna út raunvirði bréfanna 
í árslok 2009. Ef raunvirði er umfram nafn-
verð kemur mismunurinn til hækkunar 
á auðlegðarskattsstofni eins og hann 
var samkvæmt skattframtali síðasta árs. 
Stofninn kemur fram á álagningarseðli 2010.

Ef þannig uppreiknaður stofn er umfram 
90.000.000 kr. hjá einhleypingi eða 
120.000.000 kr. hjá hjónum og sambúðarfólki 
skal færa viðbótina í reit neðst á fjórðu síðu 
framtals, að því marki sem hún er umfram 
framangreind mörk. 

Ef stofninn er örugglega vel innan þess-
ara marka þarf ekki að skila blaðinu.

Í vefútgáfu framtalsins eru upplýsingar af 
framtali fyrra árs áritaðar á eyðublaðið, 
sem og auðlegðarskattsstofn fyrra árs og 
reiknistuðlar vegna hlutabréfaeignar í þeim 
félögum sem gert hafa full skattskil fyrir 
framtalsárið 2010.

Viðbót við auðlegðarskattsstofn
vegna endurreiknings á hlutabréfaeign í árslok 2009
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4.1 Inn lend ar fast eign ir
Árit un fast eigna á fram tal 
Upp lýs ing ar frá Þjóð skrá Ís lands um mat 
fast eigna í árs lok 2010 eru árit að ar á fram-
tal ið. Á vef fram tal ið er sér hver eign skráð 
en á papp írs fram tal ið ein ung is heild ar verð-
mat allra fast eigna. Sund ur lið un ar blað með 
fram tal inu sýnir hins vegar allar fast eign ir. 

Vanti í ein hverj um til vik um fast eign ir inn 
í fast eigna mat ið og sund ur lið un ina, þarf að 
bæta þeim á fram tal ið. Einn ig getur þurft að 
leið rétta árit aða fjár hæð á fram tali eða bæta 
henni við, sé fast eigna mat ið ekki árit að. 
Upp lýs ing ar um fast eign ir og fast eigna mat 
er að finna á til kynn ingu (fast eigna mats seðli) 
sem hús eig end ur fá frá Þjóð skrá Ís lands. 
Til greina skal heild ar mat ( þ. e. fast eigna mat 
sam tals) og fasta núm er fyrir hverja eign. 
Fram telj andi skrá ir að eins sinn eign ar hluta 
ef um sam eign er að ræða.  Á papp írs fram-
tal inu er leið rétt ing fjár hæða fram kvæmd 
með því að strika yfir fjár hæð ina og setja þá 
réttu í leið rétt ing ar reit inn við hlið ina. 

Leið rétt ing ar sem þess ar geta m. a. átt 
við ef fast eigna mat hefur breyst vegna 
kæru með ferð ar og nýtt fast eigna mat bor-
ist fram telj anda áður en fram tals gerð lýkur. 
Í þeim til vik um skal nýja fast eigna mat ið 
fært á fram tal. Leið rétt ingu á árit uðu fast-
eigna mati þarf fram telj andi að rök styðja 
með nauð syn leg um fylgi gögn um auk þess 
sem geta skal um slíkt í at huga semd um í lið 
1.4. Auk leið rétt ing ar á fram tali skal beiðni 
um leið rétt ingu á fast eigna mati eða breytta 
skrán ingu komið til Þjóð skrár Ís lands. 

Þeir sem telja fram á papp ír þurfa að færa 
heild ar fjár hæð fast eigna í sam tölu reit 314.  

Vakin er at hygli á því, að fast eign ir eru 
ekki árit að ar hjá þeim sem skil uðu efna-
hags reikn ingi með fram tali sínu 2010 og 
eru auk þess með reikn uð laun við eigin at-
vinnu rekst ur. Staf ar það af því að ekki er í 
öllum til fell um hægt að greina vél rænt á milli 
eigna sem tengj ast at vinnu rekstri og ann-
arra eigna.

Mats verð fast eigna 
Fast eign ir í bygg ingu telj ast til eign ar á 
kostn að ar verði skv. Hús bygg ing ar skýrslu 
RSK 3.03 en henni ber að skila vegna ný-
bygg inga eða end ur bóta á hús næði ( sjá 
nánar um eyðu blað ið á bls. 23). Hafi fast-
eign t. d. verið metin fok held til fast eigna-
mats skal færa hana til eign ar á því mati. 
Við bæt ist bygg ing ar kostn að ur sem til hefur 
fall ið síðan, til árs loka 2010. 

Bygg ing ar kostn að ur vegna við bygg inga, 
breyt inga eða end ur bóta á þegar metn um 
eldri fast eign um skal færð ur sér stak lega til 
eign ar á sama hátt. 

Ómetn ar fast eign ir sem keypt ar voru á 
árinu 2010 fær ast á kostn að ar verði, en eldri 
eign ir á því verði sem fært var í skattfram tali 
2010. 

Eig end ur leigu lóða skulu færa til eign ar af-
gjald skvað ar verð mæti þeirra sem er 15 -föld 
lóð ar leiga eins og hún kemur fram á fast-
eigna gjalda seðl um sveit ar fé lag anna 2010. 

Ef 15 -föld lóð ar leiga er hærri en fast eigna-
mat fær ist lóðin til eign ar á fast eigna mati. 

Leigu tak ar leigu lóða skulu færa leigu-
lóð ir til eign ar á fast eigna mats verði. Í reit 
313 undir lið 4.1 fær ist fjár hæð af gjalds-
kvað ar verð mæt is en hún kemur til lækk-
un ar á fast eigna mati lóðar. At huga skal að 
þær fjár hæð ir sem eru árit að ar í lið 4.1 eru 
skráð ar án til lits til af gjald skvað ar verð mæt-
is og þurfa fram telj end ur því undir öllum 
kring um stæð um að færa það sjálf ir á fram-
tal ið. At hug ið að ekki á að draga fjár hæð í 
reit 313 frá sam töl unni í reit 314.

Eign ir og skuld ir í árs lok

5.4

06Samtals bifreiðaeign

5.2

5.1

Vaxtagjöld/eftirstöðvar vegna öflunar íbúðarhúsnæðis samtals

=

=

=

87 45

9 Vaxtagjöld vegna
öflunar íbúðarhúsnæðis

10 Eftirstöðvar skulda
vegna öflunar íbúðarhúsnæðis

01

5.3

4.5

Nafn
lánveitanda.

Tilgreinið
kennitölu ef um
einstakling er

að ræða.

88Samtals

4.4 15

167

4
Kennitala framteljanda Kennitala maka

Eignir í árslok 2010

4.3 Bifreiðir VerðKaupárNúmer KaupárNúmerVerð

Sjá reglur um
afskrift bifreiða í 
leiðbeiningum.

Aðrar eignir áður ótaldar

5 Skuldir og vaxtagjöld

Staðsetning íbúðarhúsnæðis:

Fært af framhaldsblaði RSK 3.01

Hvaða eignir:

Hrein eign samkvæmt efnahagsreikningi skv. samræmingarblaði RSK 4.05

166

Vaxtagjöld Eftirstöðvar skulda

Kaupár:

1 Lánveitandi Lánsnúmer Hlutfall (%)

5 Heildargreiðslur ársins
+

6 Afborgun af nafnverði
-

41Ef selt var og annað ekki keypt í staðinn, fyrir árslok, færast hér eftirstöðvar skulda eins og þær voru á söludegi

165

5.5 Aðrar skuldir og vaxtagjöld Eftirstöðvar skulda

168

Þurfi að leiðrétta áritaðar upplýsingar, þá skal strika yfir
fjárhæðirnar og skrá réttar fjárhæðir í næstu línu fyrir neðan.

Vaxtagjöld

Bls. 4

-

-

-

314

4.1 Innlendar fasteignir skv. fasteignamati

313

Leiðréttingarreitur: Kannið hvort fjárhæð í
útfylltum reit er rétt.

Afgjaldskvaðarverðmæti (sbr. leiðb.) Samtals fasteignir

Fasteignamat

Fyllist út af
skattstjóra

Vaxtagjöld/eftirstöðvar vegna kaupleiguíbúðar skv. RSK 3.08

7 Afföll
+

2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

8 Lántökukostnaður
+

1 Lánveitandi Lánsnúmer Hlutfall (%)

5 Heildargreiðslur ársins
+

6 Afborgun af nafnverði
-

7 Afföll
+

2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

8 Lántökukostnaður
+

1 Lánveitandi Lánsnúmer Hlutfall (%)

5 Heildargreiðslur ársins
+

6 Afborgun af nafnverði
-

7 Afföll
+

2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

8 Lántökukostnaður
+

299

4.2 326Erlendar fasteignir Land

Viðbót við auðlegðarskattsstofn, vegna endurreiknings á hlutabréfaeign
í árslok 2009 skv. RSK 3.23

Vaxtagjöld og lán eða lánshlutar sem ekki ganga til öflunar 
íbúðarhúsnæðis færast í kafla 5.5.

Lán vegna kaupa eða byggingar íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Ef hluti láns er nýttur til annars en öflunar íbúðarhúsnæðis skal
tilgreina hve hátt hlutfall fjárhæðar er til öflunar íbúðarhúsnæðis (reitur 1). Í reiti 5 til 8 skal færa heildarfjárhæðir (án hlutföllunar) en í dálka 9
og 10 skal aðeins færa þann hluta af vaxtagjöldum og eftirstöðvum sem tilheyra öflun íbúðarhúsnæðis.

Fastanúmer eignar

3094.6 Staðgreiðsla af fjármagnstekjum í eigin atvinnurekstri skv. samræmingarblaði RSK 4.05

Framteljandi Maki

Skuldir umfram eignir í eigin atvinnurekstri skv. samræmingarblaði RSK 4.05

síða 4 á framtali
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Fast eign ir barna fær ast í þenn an lið með 
fast eign um framfæranda.

4.2 Er lend ar fast eign ir 
Er lend ar fast eign ir í eigu fram telj anda skal 
færa á kaup verði, um reikn að í ís lensk ar 
krón ur á kaup gengi í lok hvers árs.

4.3 Bif reið ir 
Bif reiða eign í árs lok fær ist í reit 06. Heim-
ilt er að færa verð bif reiða niður um 10% 
frá því verði sem þær voru tald ar til eign ar 
á fram tali 2010. Bif reið ir sem keypt ar voru 
á árinu 2010 fær ast á kaup verði. Bif reið ir 
barna fær ast einn ig hér. Á vef fram tal eru 
árit uð fasta núm er bif reiða. Hafi fram telj andi 
átt bif reið ina árið áður er verð henn ar einn ig 
árit að, nið ur fært um 10%, en ella þarf hann 
að færa sjálf ur inn kaup verð ið. Þegar um er 
að ræða kaup leigu bif reið ir eru vaxta-
gjöld og eft ir stöðv ar bif reiða lána 
færð í lið 5.5 á fram tal inu. 
Fjár mögn un ar- og rekstr ar-
leigu bif reið ar eign fær ast 
ekki hjá leigu taka. Á 
sund ur lið un ar blaði eru 
til greind ar allar bif-
reið ir sem skráð ar eru 
á fram telj end ur skv. 
öku tækja skrá Um-
ferð ar stofu. Beiðni um 
af skrán ingu eða leið rétt-
ingu á skrán ingu bif reiða 
skal beina til Um ferð ar stofu. 
Hægt er að nálg ast af skrán-
ingar eyðu  blað á vef Um ferð ar stofu, 
www. us. is.  

4.4  Aðrar eign ir 
áður ótald ar 

Aðrar ótald ar eign ir, sem eru fram tals skyld ar, 
t. d. hjól hýsi, tjald vagn, bátur, vél sleði, vél hjól 
o. fl., skulu tald ar fram á kaup- eða kostn-
að ar verði. Hest ar og önnur hús dýr fær ast 
sam kvæmt skatt mati, sjá bls. 33. Pen inga-
eign fær ist í þenn an kafla og skal færa er-
lenda mynt á kaup gengi í árs lok. Aðrar 
eign ir barna fær ast einn ig hér. Á sund ur lið-
un ar blaði eru, auk bif reiða, til greind önnur 
öku tæki sem skráð eru á fram telj end ur skv. 
öku tækja skrá Um ferð ar stofu. Þeir sem telja 
fram á papp ír þurfa sjálf ir að færa þessi öku-
tæki inn á fram tal ið og til greina verð þeirra. 
Beiðni um leið rétt ingu á skrán ingu öku tækja 
skal komið til Um ferð ar stofu.  

4.5  Hrein eign sam kvæmt 
efna hags reikn ingi 

Í reit 01 fær ist hrein eign 31. des. 2010 sam-
kvæmt Sam ræm ing ar blaði RSK 4.05 og 

með fylgj andi efna hags reikn ingi. Ef hjón eru 
bæði með eigin at vinnu rekst ur ber að leggja 
saman hreina eign í rekstri þeirra beggja og 
færa í einni tölu í þenn an reit.

4.6  Stað greiðsla skatts af 
fjár magns tekj um í eigin 
at vinnu rekstri 

Í reit 309 skal færa þá stað greiðslu sem 
hald ið hefur verið eftir af fjár magns tekj um, 
sem mynd uð ust í at vinnu rekstri á árinu 
2010. Ef hjón eru bæði með eigin at vinnu-
rekst ur ber að leggja saman stað greiðslu af 
fjár magns tekj um í rekstri þeirra beggja og 
færa í einni tölu í þenn an reit. Hér á að eins 
að færa stað greiðslu af þeim tekj um sem 
stafa af eign um sem til heyra at vinnu rekstri. 

Stað greiðsla af vöxt um og arði, sem eru at-
vinnu rekstri óvið kom andi, fer í við eig andi 
reiti í 3. kafla fram tals.

5.1 til 5.3 sjá bls. 16 -17.

5.4  Skuld ir um fram eign ir 
skv. efna hags reikn ingi 

Skuld ir um fram eign ir 31. desem ber 2010 
fær ast í reit 165 sam kvæmt Sam ræm ing ar-
blaði RSK 4.05 og með fylgj andi efna hags-
reikn ingi.

5.5  Aðrar skuld ir 
og vaxta gjöld 

Skuld ir vegna kaupa eða bygg ing ar íbúð ar-
hús næð is til eigin nota fær ast undir lið 5.2 
( sjá næstu opnu) en hér fær ast aðrar skuld ir 
og vaxta gjöld af þeim. Verð tryggð ar skuld-
ir fær ast með áfölln um verð bót um í árs lok. 
Óverð tryggð ar skuld ir fær ast á nafn verði 
eftir síð ustu af borg un. Skuld ir í er lendri 

mynt skal telja á sölu gengi í árs lok. Skuld ir 
barna innan 16 ára fær ast einn ig hér.

Árit að ar „ Aðrar skuld ir“ 
Á fram tal ið eru árit að ar undir þess um lið 
upp lýs ing ar um náms lán frá Lána sjóði ís-
lenskra náms manna ( LÍN), en þær eiga að 

stemma við yf ir lit sem lán þeg ar geta 
nálg ast á „ Mínu svæði“ LÍN. 

Einn ig eru árit uð hér öku-
tækja lán frá trygg inga fé-

lög um sem og fjár mögn-
un ar leig um ef öku tæki 
telst í eigu lán tak anda. 
Á vef fram tal ið er skuld 
vegna hvers öku tæk-
is skráð en á papp írs-
fram tal ið heild ar skuld 

vegna öku tækja í eigu 
fram telj anda.

Ýmsar lána upp lýs ing ar  
(5.2 eða 5.5) 

Upp lýs ing ar um lán frá bönk um, 
spari sjóð um, líf eyr is sjóð um og verð bréfa-

fyr ir tækj um eru árit að ar á sund ur lið un ar blað 
og í flest um til fell um einn ig á fram tal. 

Þegar ekki liggja fyrir upp lýs ing ar um 
hvort þessi lán veita rétt til vaxta bóta eru 
þau ekki árit uð á fram tal ið og þarf fram telj-
andi sjálf ur að færa þau á við eig andi stað, 
 þ. e. lið 5.2 á fram tali, ef þau eru vegna íbúð-
ar hús næð is til eigin nota, ann ars í lið 5.5, 
eða á við eig andi rekstr ar blað ef þau tengj-
ast rekstri. Á sund ur lið un ar blað inu eru einn-
ig lána upp lýs ing ar vegna öku tækja. Sé ekki 
ljóst hvort lánin eru vegna öku tæk is sem 
notað er í rekstri eru lánin þó ekki árit uð á 
fram tal ið held ur þarf fram telj andi sjálf ur að 
færa þau á við eig andi stað.

Taktu eftir ! 
Lestu um skuldir og vaxta gjöld

vegna íbúðarhúsnæðis  

á næstu opnu.

áritað, nið ur fært um 10%, en ella þarf hann rr
að færa sjálf ur inn kaup verð ið. Þegar um er 
að ræða kaup leigubif reiðir eru vaxta
gjöld og eft irstöðv ar bif reiðalána 
færð í lið 5.5 á framtalinu. 
Fjár mögn un ar- og rekstr ar-
leigubif reið ar eign fær ast
ekki hjá leigu taka. Á 
sund ur lið unar blaði eru 
til greind ar allar bif-
reið ir sem skráð ar eru 
á fram telj end ur skv.
ökutækja skrá Um-
ferð ar stofu. Beiðni um 
af skráningu eða leiðrétt-
ingu á skrán ingu bif reiða
skal beina til Umferð ar stofu. 
Hægt er að nálg ast af skrán-
ingareyðublað á vef Umferðarstofu

upp lýsingar um náms lán frá Lánasjóði ís-
lenskra námsmanna ( LÍN), en þær eiga að 

stemma við yf irlit sem lánþeg ar geta 
nálg ast á „ Mínu svæði“ LÍN. 

Einnig eru árit uð hér öku-
tækja lán frá trygg inga fé-aa

lög um sem og fjár mögn-
unar leigum ef öku tæki 
telst í eigu lán tak anda. 
Á vef fram ff tal ið er skuld
vegna hvers öku tæk-
is skráð en á papp írs-
framtal ið heildar skuld

vegna ökutækja í eigu 
fram telj anda.

Ýmsar lánaupp lýs ing ar 
(5.2 eða 5.5)

Upplýsingar um lán frá bönkum
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Þeir sem greiða vaxta gjöld af lánum vegna 
kaupa eða bygg ing ar á íbúð ar hús næði til 
eigin nota eiga rétt á vaxta bót um sbr. upp-
lýs ing ar á bls. 4. Sama á við um þá sem 
keypt hafa bú setu rétt/eign ar hlut í kaup-
leigu íbúð, enda eigi bú setu rétt ar hafi ekki 
rétt á húsa leigu bót um. Rétt ur inn stofn ast 
við kaup eða þegar bygg ing er hafin. Vaxta-
bæt ur ákvarð ast sam kvæmt upp lýs ing um 
á fram tali og þar þarf að gera sund ur lið aða 
grein fyrir lánum og vaxta gjöld um. Upp-
lýs ing ar um lán frá bönk um, spari sjóð um 
og Íbúða lána sjóði koma fram á sund ur lið-
un ar blaði með fram tali, sem og vaxta gjöld 
vegna kaup leigu íbúða.  

5.1  Vaxta gjöld vegna 
kaup leigu íbúða eða 
bú setu rétt ar 

Þeir sem keypt hafa bú setu rétt/eign-
ar hlut í kaup leigu íbúð eiga rétt á vaxta-
bót um vegna vaxta gjalda sem inn heimt 
eru með leigu gjöld um, auk vaxta gjalda 
vegna lána sem tekin eru vegna kaupa á 
bú setu rétti eða eign ar hlut.

 Séu þess ar upp lýs ing ar ekki árit að ar þarf 
leigu taki að snúa sér til leigu sala eftir þeim, 
og færa þær á fram tal. Vaxta gjöld fær ast í 
reit 166 og eft ir stöðv ar skulda í reit 167.

5.2  Lán vegna 
íbúð ar hús næð is 

Vaxta gjöld af lánum vegna íbúð ar hús næð is 
til eigin nota mynda stofn til vaxta bóta. Hér 
er átt við lán vegna:

•  kaupa á íbúð ar hús næði 
• bygg ing ar íbúð ar hús næð is

•  veru legra end ur bóta á íbúð ar hús næði 
( á ein göngu við um lán frá Íbúða lána-
sjóði)

•  greiðslu erf ið leika eða  
end ur fjár mögn un ar 

•  kaupa á bú setu rétti/eign ar hlut  
í kaup leigu íbúð

Skamm tíma lán - Lán til lengri tíma
Vaxta gjöld vegna lána til skemmri tíma en 
tveggja ára mynda stofn til vaxta bóta en 
ein ung is:

•  á næstu fjór um árum (tekju árum) talið 
frá og með kaup ári og er þá miðað við 
dag setn ingu kaup samn ings, eða

•  á næstu sjö árum talið frá og með því ári 
þegar bygg ing er hafin eða til og með 
því ári sem hús næð ið er tekið til íbúð ar 
ef það er síðar.

Vaxta gjöld vegna fast eigna veð skulda og 
skulda með sjálf skuldar ábyrgð við lána-
stofn an ir sem upp haf lega voru til tveggja 
ára eða lengri tíma eru ekki háð þess um 
tíma mörk um.

Leið bein ing ar við út fyll ingu  
ein stakra reita í lið 5.2 
Gera skal grein fyrir stað setn ingu íbúð ar-
hús næð is. Í reit inn kaup ár skal færa hve-
nær hús næð ið var keypt. Hús byggj andi 
skal færa hér hve nær bygg ing hófst. Síðan 
skal sund ur liða upp lýs ing ar um ein stök lán í 
merkta reiti sbr. eft ir far andi skýr ing ar: 

1 Lán veit andi/láns núm er/hlut fall (%). 
Hér skal til greina lán veit anda og númer láns. 
Hafi ein ung is hluti láns ins verið vegna íbúð-
ar hús næð is skal til greina það hér. Í reitn um 

hlut fall (%) skal gera grein fyrir hversu stór 
hluti af lán inu var vegna íbúð ar hús næð is. 
Þótt lán sé hlut fall að skal ávallt færa heild-
ar greiðsl ur af lán inu í reiti 5 og 6, en vaxta-
gjöld og eft ir stöðv ar skulda skal síðan færa 
hlut falls lega í dálka 9 og 10 ( ef talið er fram 
á papp ír). Í vef fram tali reikn ast vaxta gjöld 
í dálki 9 sjálf krafa en heild ar fjár hæð eft ir-
stöðva þarf að skrá í dálk 10. 

2 Lán töku dag ur. Hér skal greina frá dag-
setn ingu lán töku, þ. e. hve nær lánið var 
upp haf lega tekið. Allt af skal færa upp haf-
lega lán töku dag setn ingu, jafnt þó um yf ir-
tek ið lán sé að ræða. 

3 Láns tími. Hér skal færa láns tíma talið frá 
upp haf legu lán töku ári. 

4 Yf ir töku dag ur. Hér skal greina frá dag-
setn ingu yf ir töku ef um yf ir tek ið lán er að 
ræða. 

5 Heild ar greiðsl ur árs ins. Hér skal færa 
gjald falln ar af borg an ir, verð bæt ur, vexti og 
ár leg an og tíma bund inn fasta kostn að hvort 
sem greiðsla hefur átt sér stað eða ekki. Með 
vöxt um telj ast einn ig drátt ar vext ir árs ins en 
greidd ir drátt ar vext ir vegna fyrri ára telj ast 
ekki til vaxta gjalda árs ins og fær ast ekki hér. 

6 Af borg un af nafn verði. Í þenn an reit 
fær ist nafn verð af borg ana sem gjald féllu á 
árinu þótt lán séu í van skil um. Kvitt an ir bera 
með sér upp lýs ing ar um nafn verð af borg-
ana, en þegar verð tryggð lán eru yf ir tek in 
þá þarf að gera leið rétt ing ar. Finna þarf nýja 
af borg un í hendi þess sem yf ir tek ur lánið. 
Við út reikn ing á nýrri af borg un er notuð sú 
að ferð að deila í vísi tölu yf ir töku mán að-

Á sund ur lið un ar blaði með fram tali koma 
fram upp lýs ing ar um lán frá bönk um, 
spari sjóð um og Íbúða lána sjóði. Þær færir 
fram telj andi í lið 5.2 á fram tali ef um er að 
ræða lán vegna íbúð ar hús næð is til eigin 
nota. Sé svo ekki fær ast lánin í lið 5.5. Á 
vef fram tal inu er að finna nán ari upp lýs-
ing ar og skýr ing ar varð andi árit un ina. 

Hjá þeim sem eru upp haf leg ir lán-
tak end ur eru upp lýs ing ar á sund ur lið-
un ar blaði í sam ræmi við upp lýs ing ar á 
greiðslu seðl um árs ins 2010. Til hag ræð-

ing ar fyrir þá sem hafa yf ir tek ið lán frá 
Íbúða lána sjóði 1991 eða síðar koma að 
auki fram upp lýs ing ar um upp reikn að ar 
af borg an ir miðað við yf ir töku. Í þeim til-
vik um skal færa upp reikn að ar af borg an ir 
í reit 6 í lið 5.2 á fram tali. Hafi láni verið 
nafn breytt af öðrum ástæð um en vegna 
sölu, t. d. vegna hjóna skiln að ar eða sam-
búð ar slita, skal færa „Af borg un af nafn-
verði“ í reit 6. 

Upp lýs ing ar um lán töku kostn að koma 
ekki fram á sund ur lið un ar blaði og þarf 

fram telj andi að færa þær upp lýs ing ar í 
reit 8 í lið 5.2 á fram tali. Þá getur vant að á 
sund ur lið un ar blað full nægj andi upp lýs ing-
ar um lán sem yf ir tek in voru á árinu 2010. 
Bæði kaup andi og selj andi þurfa að gæta 
þess að færa rétt ar upp lýs ing ar á fram tal ið 
miðað við vaxta upp gjör þeirra á milli. 

Sund ur lið un ar blað ið ber ekki með sér 
upp lýs ing ar um upp reikn að ar af borg an ir 
lána sem yf ir tek in voru fyrir 1991 og í þeim 
til vik um þarf fram telj andi að upp reikna af-
borg an ir láns ins miðað við yf ir töku dag. 
Sama á við hafi yf ir tek ið lán verið greitt 
upp á árinu. Sjá skýr ing ar varð andi upp-
reikn ing lána í 5.2, 6. tölu lið.

 Lán vegna íbúða kaupa

Skuld ir og vaxta gjöld vegna íbúð ar hús næð is

síða 4 á framtali
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ar með upp haf legri vísi tölu. Vísi töl ur koma 
fram á greiðslu skjöl um en jafn framt má 
finna upp lýs ing ar um þær á vef Hag stofu 
ís lands. www.hag stofa. is. Þannig er fund-
inn verð hækk un ar stuð ull og með honum er 
marg föld uð sú af borg un af nafn verði sem 
kemur fram á hverj um greiðslu seðli. Á rsk. is 
er reikni vél þar sem hægt er að fá út reikn ing 
á yf ir tekn um verð tryggð um lánum. 

Er lend lán. Þegar fund in er af borg un af er-
lend um lánum er fjár hæð af borg un ar í er lendri 
mynt marg föld uð með geng inu eins og það 
var á lán töku degi sam kvæmt láns skjöl um. 
Þegar er lend lán eru yf ir tek in þá skal marg-
falda af borg un ina með því sölugengi sem er 
í gildi á yf ir töku degi. Sam an lagð ar af borg an ir 
árs ins eru síðan færð ar í reit 6.

7 Af föll. Af föll vegna sölu á skulda bréf um 
geta mynd að stofn til vaxta bóta ef út gef-
andi skulda bréfs ins hefur notað and virð ið 
til öfl un ar á íbúð ar hús næði til eigin nota. 
Af föll reikn ast sem stofn til vaxta bóta með 
hlut falls legri fjár hæð ár hvert eftir af borg un-
ar tíma bréfs ins. Af föll vegna sölu á skulda-
bréf um eða hús bréf um sem selj andi hefur 
feng ið í hend ur sem greiðslu á fast eign 
koma ekki til álita sem stofn til vaxta bóta. 

8 Lán töku kostn að ur. Hér skal færa lán-
töku kostn að, þ. e. lán töku gjöld vegna nýrra 
og yf ir tek inna lána, kostn að vegna skuld-
breyt inga, stimp il gjöld, þókn an ir og þing-
lýs ing ar kostn að af lánum, en hann mynd ar 
stofn til vaxta bóta. Upp greiðslu gjald telst til 
lán töku kostn að ar í þessu sam bandi. Þing-

lýs ing ar kostn að ur og stimp il gjöld af kaup-
samn ingi eða af sali sem og um sýslu gjald til 
fast eigna sala telj ast ekki til vaxta gjalda. 

9 Vaxta gjöld. Í þenn an dálk fær ist sam tala 
fjár hæða í reit um 5, 7 og 8 og frá þeim dreg-
in fjár hæð í reit 6. Ef að eins hluti láns ins var 
vegna íbúð ar hús næð is, skal þó lækka vaxta-
gjöld in í sam ræmi við til greint hlut fall í reit 1. Í 
dálk 9 skal því færa (5 -6+7+8) x hlut fall (%). 

10 Eft ir stöðv ar skulda. Í þenn an dálk 
fær ast eft ir stöðv ar skulda eins og þær eru í 
árs lok. Eft ir stöðv ar er lendra lána eru fundn-
ar með því að marg falda eft ir stöðv ar með 
sölu gengi gjald mið ils ins í árs lok, sjá töflu 
á bls. 32. Nið ur stöðu ta lan úr þess um dálki 
fær ist í reit 45. Ef að eins hluti láns ins var 
vegna íbúð ar hús næð is, skal þó lækka eft-
ir stöðv arn ar í sam ræmi við til greint hlut fall í 
reit 1. Bent skal á að upp lýs ing ar um þann 
hluta láns ins sem ekki til heyr ir íbúð ar hús-
næði til eigin nota skal færa í kafla 5.5.

5.3  Eft ir stöðv ar skulda 
á sölu degi 

Þeir sem selt hafa íbúð ar hús næði á árinu 
og ekki keypt eða hafið bygg ingu ann ars 
íbúð ar hús næð is í stað hins selda fyrir árs-
lok skulu færa eft ir stöðv ar skulda eins og 
þær voru á sölu degi í dálk 10. Þeir færa 
enga fjár hæð í reit 45 á fram tali held ur færa 
þeir nið ur stöðu töl una í reit 41. Á vef fram tal-
inu þarf að merkja við í hvorn reit inn nið ur-
stöðu ta lan á að fara. At hug ið að ef fyllt er út 
Fram halds blað RSK 3.01 er nauð syn legt að 
færa nið ur stöðu töl ur af því blaði á fram tal ið.

Skuld breyt ing vegna van skila, 
fryst ing láns – frest un 
Sem stofn til vaxta bóta telj ast gjald falln ar 
verð bæt ur og vext ir þótt greiðsla sé í van-
skil um um ára mót. Skal þá fylla út við eig-
andi reiti eins og um greiðslu sé að ræða. 
Sé samið um breyt ingu á skil mál um láns 
sem er í van skil um, með því að breyta 
van skil un um í nýtt lán, telst sá hluti van-
skil anna, sem eru vext ir og verð bæt ur, til 
gjald fall inna vaxta gjalda þegar þeim er bætt 
við höf uð stól láns ins, ef það er á sama ári 
og lánin gjald féllu. Sama á við þegar lán er 
fryst eða greiðsl um frestað, til dæmis með 
greiðslu jöfn un ef það er gert með þeim skil-
mál um að hækka höf uð stól láns ins ár lega 
sem nemur frest uð um greiðsl um. Sá hluti 
frestaðra greiðslna sem eru vext ir og verð-
bæt ur telst vaxta gjöld þegar þeim er bætt 
við höf uð stól láns ins.

Fyr ir fram greiðsla vaxta bóta 
Þeir sem fengu fyr ir fram greidd ar vaxta bæt-
ur vegna vaxta gjalda á árinu 2010 þurfa eftir 
sem áður að gera grein fyrir vaxta gjöld um 
vegna íbúð ar kaupa á fram tali sínu. Í fyr ir-
fram greiðsl unni er miðað við greidd vaxta-
gjöld af fast eigna veð lán um, en á fram tal 
skal færa öll vaxta gjöld sem gjald féllu á 
árinu 2010, einn ig þau sem voru í van skil-
um. Hafi verið tekin önnur lán vegna öfl un ar 
íbúð ar hús næð is en þau sem notuð voru við 
út reikn ing fyr ir fram greiðslu, skal gera grein 
fyrir vaxta gjöld um af þeim á fram tali. 

 5.4 og 5.5 sjá bls. 15.

5.2

5.1

=

=

=

9 Vaxtagjöld vegna
öflunar íbúðarhúsnæðis

10 Eftirstöðvar skulda
vegna öflunar íbúðarhúsnæðis

167

5 Skuldir og vaxtagjöld

Staðsetning íbúðarhúsnæðis:

166

Vaxtagjöld Eftirstöðvar skulda

Kaupár:

1 Lánveitandi Lánsnúmer Hlutfall (%)

5 Heildargreiðslur ársins
+

6 Afborgun af nafnverði
-

Fyllist út af
skattstjóra

Vaxtagjöld/eftirstöðvar vegna kaupleiguíbúðar skv. RSK 3.08

7 Afföll
+

2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

8 Lántökukostnaður
+

1 Lánveitandi Lánsnúmer Hlutfall (%)

5 Heildargreiðslur ársins
+

6 Afborgun af nafnverði
-

7 Afföll
+

2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

8 Lántökukostnaður
+

1 Lánveitandi Lánsnúmer Hlutfall (%)

5 Heildargreiðslur ársins 6 Afborgun af nafnverði 7 Afföll

2 Lántökudagur 3 Lánstími 4 Yfirtökudagur

8 Lántökukostnaður

299

Vaxtagjöld og lán eða lánshlutar sem ekki ganga til öflunar 
íbúðarhúsnæðis færast í kafla 5.5.

Lán vegna kaupa eða byggingar íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Ef hluti láns er nýttur til annars en öflunar íbúðarhúsnæðis skal
tilgreina hve hátt hlutfall fjárhæðar er til öflunar íbúðarhúsnæðis (reitur 1). Í reiti 5 til 8 skal færa heildarfjárhæðir (án hlutföllunar) en í dálka 9
og 10 skal aðeins færa þann hluta af vaxtagjöldum og eftirstöðvum sem tilheyra öflun íbúðarhúsnæðis.

Dæmi um lán sem tekið var að hluta til íbúðarkaupa (80%) og að hluta til annarra nota (20%). Sam anlagðar heildargreiðslur ársins 
námu 383.870 kr. og færist sú fjárhæð í reit 5 og sam anlagðar afborganir ársins af nafnverði námu 133.332 kr. og færast í reit 6. 
Heildarvaxtagjöld ársins námu því 250.538 kr. og þar af færast 80% í dálk 9.  Eftirstöðvar lánsins í árslok (m.v. vísi tölu janúar mán aðar) 
námu 4.124.756 kr. og færast 80% eða 3.299.805 kr. í dálk 10. Hinn hluti vaxtagjaldanna og eftir stöðvanna færist í kafla 5.5 á framtali.
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FRAMTAL BARNS

Hafi börn yngri en 16 
ára haft launa tekj ur 
skal telja þær fram 
á sér stöku fram tali, 
Skatt fram tal barns 
RSK 1.02. Að eins 1. 
kafli fram tals er þá 
fyllt ur út. Rita skal 

nafn og kenni tölu barns og for eldr is (fram-
fær anda) á fram tal ið og skipt ir ekki máli 
hvort skráð er kenni tala föður eða móður.

Talið fram á vefnum
Börn fá ekki út hlut að vef lykl um, en ef skila 
á skatt fram tali barns á vefn um er fram tal ið 
opnað á þjón ustus íðu fram fær anda.

 1.1  Laun og starfs tengd ar 
greiðsl ur barns 

Hér fær ast launa tekj ur barns ins.

1.2  Reikn að end ur gjald 
barns 

Í þenn an lið fær ist reikn að end ur gjald starfi 
barn ið við at vinnu rekst ur for ráðanda. Eft ir-
far andi við mið un skal hafa við ákvörð un á 
reikn uðu end ur gjaldi barns: 
Sé barn 13 ára, dag vinna 677 kr. pr. klst. og 
yf ir vinna 1.219 kr. pr. klst. 
Sé barn 14 ára, dag vinna 782 kr. pr. klst. og 
yf ir vinna 1.407 kr. pr. klst. 
Sé barn 15 ára, dag vinna 886 kr. pr. klst. og 
yf ir vinna 1.594 kr. pr. klst. 
Reikn að end ur gjald barna er ekki stað-
greiðslu skylt.

1.3  Dag pen ing ar og 
hlunn indi barns 

Hafi barn ið feng ið greidda dag pen inga vegna 
ferða á vegum vinnu veit anda skal færa þá til 
tekna í reit 23. Frá drátt ur á móti dag pen ing-
um fær ist í reit 33. Fylla skal út eyðu blað ið 
Dag pen ing ar RSK 3.11 vegna þessa frá drátt-
ar, sjá bls. 21. 

Hér eru einn ig færð laun sem greidd hafa 
verið í hlunn ind um, svo sem fæð is hlunn ind-

um eða fata hlunn ind um. Nán ari upp lýs ing-
ar um skil grein ingu launa tekna er að finna í 
skýr ing um við liði 2.1 og 2.2 á bls. 9 og 10.

Aðrar tekj ur. Eign ir og skuld ir 
Á barna fram tal fær ast ekki aðrar tekj ur en 
launa tekj ur. Aðrar tekj ur fær ast á fram tal 
fram fær anda í við eig andi reiti. Vaxta tekj ur 
af bankainn stæð um og verð bréf um barna 
fær ast í lið 3.4 á fram tali fram fær anda. Aðrar 
eigna tekj ur fær ast með eigna tekj um fram-
fær anda. Sama gild ir um eign ir barns og 
skuld ir, þær fær ast með eign um og skuld-
um fram fær anda í kafla 3, 4 og 5 á fram tali 
þeirra. 

Fái fram fær andi barns trygg inga bæt-
ur eða líf eyri frá Trygg inga stofn un vegna 
barns ins eru upp lýs ing ar um það árit að ar 
á fram tal hans. Séu þær ekki árit að ar skal 
færa þær greiðsl ur á fram tal fram fær anda. 
Greiðsl ur frá líf eyr is sjóð um til barna eru ekki 
árit að ar en þær eiga að fær ast á fram tal 
fram fær anda í lið 2.3. Sjá þó sér regl ur um 
skatt lagn ingu barna sem misst hafa for eldri 
og ekki verið ætt leidd.

 1.4  Stað greiðsla 
vegna barns 

Af dregna stað greiðslu af launa tekj um barna 
skal færa í reit 296.

Ef óskað er sér skatt lagn ing ar barns, sem 
misst hefur annað for eldri sitt eða bæði og 
ekki verið ætt leitt, þarf að fylla út kafla 2 á 
skatt fram tali barns. Launa tekj ur fær ast í kafla 
1, en bætur, styrk ir og aðrar greiðsl ur í kafla 
2. Með barna fram tal inu skal skila síðum 3 og 

4 af skatt fram tali ein stakl inga, vegna eigna-
tekna og vegna eigna og skulda. Ef fall ist er 
á um sókn um sér skatt lagn ingu skatt leggj-
ast allar tekj ur sam kvæmt 1. og 2. kafla eins 
og launa tekj ur barna, þ. e. 4% tekju skatt ur 
og 2% út svar á allar tekj ur um fram frí tekju-

mark. Fjár magns tekj ur sam kvæmt kafla 3 
( bls. 3 á skatt fram tali ein stakl inga) bera 18% 
tekju skatt. Frí tekju mark vegna vaxta tekna er 
100.000 kr. 

Á eign ir um fram 75.000.000 kr. er lagð ur 
auð legð ar skatt ur.

2  Sér skatt lagn ing barna sem misst hafa for eldri

Fram tal barns

21

24

Kennitala barns

Sveitarfélag lögheimilis 31. des. 2010

Fjölskyldunúmer Skattframtalið berist

Skattframtali barns skal skila til ríkisskattstjóra
með skatt framtali framfæranda.
Sjá skýringar á bakhlið.

Nafn - póstfang

Skattframtal barns 2011
B A R N  F Æ T T  1 9 9 5  E Ð A  S Í Ð A R

1.1 Launatekjur og starfstengdar greiðslur

1 Tekjur barns

1.2 Reiknað endurgjald við atvinnurekstur forráðanda Tegund starfsemi:

2961.4 Staðgreiðsla af launatekjum barns

135

=

1.3 Dagpeningar og hlunnindi

Dagpeningar Frádráttur skv. RSK 3.11

Hlunnindi, hvaða?

Samtals

Dagsetning Undirskrift

2 Umsókn um sérskattlagningu barns
sem misst hefur annað foreldri sitt eða bæði og ekki verið ættleitt. Sjá nánar í leiðbeiningum RSK 8.01.

Bætur, styrkir, lífeyrisgreiðslur, eignatekjur, eignir og
skuldir barns færast á skattframtal framfæranda.

23 33 —

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr. kr.

Frítekjumark 
Börn yngri en 16 ára greiða ekki 

tekjuskatt og útsvar af fyrstu 100.745 
kr. af launa tekjum sínum á árinu 

2010. Eftir sem áður skal telja allar 
launa  tekjur barns fram 

á barnaframtali.

RSK 1 02
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REKSTRARBLÖÐ

Upp gjör at vinnu rekstr ar

Rekstr ar blöð 
Ein stakl ing ar með eigin at vinnu rekst ur skila rekstr ar skýrslu með 
fram tali sínu.

Til eru fjór ar gerð ir af rekstr ar skýrsl um: 
•  RSK 4.10  Rekstr ar yf ir lit 
•  RSK 4.11  Rekstr ar skýrsla 
•  RSK 1.04  Skatt fram tal rekstr ar að ila 
•  RSK 4.08  Land bún að ar skýrsla  

Rekstr ar yf ir lit RSK 4.10 er ein göngu notað ef um mjög ein fald-
an rekst ur er að ræða og rekstr ar tekj ur fara ekki yfir 500.000 kr. á 
ári og ekki er um að ræða virð is auka skatts skil. Frek ari skil yrði eru 

að ekki séu greidd laun til ann arra, að ekki sé gjald færð ur akst-
urs kostn að ur og að ekki séu not að ar fyrn an leg ar eign ir í rekstr-
in um. Sé velta meiri eða önnur skil yrði ekki upp fyllt er Rekstr ar-
skýrsla RSK 4.11 notuð. Hún gild ir fyrir ein stakl ings rekst ur með 
árs veltu allt að 20 millj ón um króna. 

Fari velta yfir 20 millj ón ir króna skal nota Skatt fram tal rekstr-
ar að ila RSK 1.04. Einn ig er heim ilt að nota það form þó velt an sé 
minni. Í bygg ing ar starf semi, þar sem notuð er verk loka að ferð við 
upp gjör, er gerð krafa um skil á Skatt fram tali rekstr ar að ila RSK 
1.04, án til lits til veltu. Það sama gild ir um sam rekst ur og ef fyrn-
ing ar eða aðrir liðir víkja frá ákvæð um skatta laga. 

Bænd ur í al menn um bú rekstri skila Land bún að ar skýrslu 
RSK 4.08 án til lits til veltu.

Gjöld

Rekstraryfirlit
Fylgiskjal með skattframtali 2011

Kennitala

Atv.gr.númer

Eignir

Reiknuð laun (til tekna í reit 24 á framtali)

Reiknuð laun maka (til tekna í reit 24 á framtali)

Greitt mótframlag í lífeyrissjóð

Tryggingagjald

Gjöld samtals

Hagnaður (plústala) í reit 62 á framtali. Tap (mínustala) geymist til næsta árs.

Hagnaður/tap

Nafn

Tegund starfsemi

B) Efnahagur

A) Rekstur
Tekjur
Nafn og kennitala greiðanda

Tekjur samtals
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Yfirlit yfir ónotað tap

D

A

B

C

Nafn

Nafn

Heimili

Búgrein, heiti

Hrein eign/skuldir umfram eignir, skv. bls. 4

Aðrar breytingar, hverjar

Jákvæð fjárhæð færist sem eign á skattframtal en
neikvæð fjárhæð færist með skuldum á skattframtal

Hreinar tekjur eða tap skv. bls. 3

+ Gjaldfærð ófrádráttarbær gjöld í rekstrarreikningi

Lækkun reiknaðs endurgjalds vegna taps

Aðrar breytingar, hverjar

Hagnaður eða tap ársins

Ónotuð rekstrartöp frá fyrri árum til frádráttar,
sbr. yfirlit, kafli D

Jákvæð fjárhæð færist á skattframtal.
Neikvæð fjárhæð færist þar ekki

Reiknað endurgjald Eigið

Maka

Barna

2
Ónotað tap frá fyrra ári

3
Notað á móti hagnaði ársins 
(elsta tap notast alltaf fyrst)

4
Ónotað yfirfæranlegt tap

Dálkur 2 - Dálkur 3

Tegund starfsemi Tegund starfsemi, Tegund starfsemi, Tegund starfsemi,
nafn samrekstraraðila nafn samrekstraraðila nafn samrekstraraðila

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kennitala

Kennitala

Sveitarfélag Landnúmer

Númer búgreinar (ÍSAT 2008) VSK-nr.

Landbúnaðarskýrsla
Fylgiskjal með skattframtali 2011

Standi hjón/sambúðarfólk bæði að bú rekstr -
inum skal skrá bæði nöfn in á skýrsluna  og
önnur fylgigögn. Ef um sam  rekstur 
(félagsbú) er að ræða skal skrá ein kenn is -
nafn þess, en nöfn eigenda á bls. 5.

1
Rekstrarár

2000

2001

2002

Rekstrartekjur allt að 500.000 kr.  RSK 4.10

Rekstrartekjur yfir 20.000.000 kr. RSK 1.04

Rekstrartekjur 500.000 til 20.000.000 kr.  RSK 4.11

Landbúnaðarskýrsla RSK 4.08

RSK  4.10 / 4.11 / 1.04 / 4.08
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SJÓMANNAAFSLÁTTUR

Sjó manna af slátt ur
Þeir sem fá greidd laun fyrir sjó manns störf 
á ís lensku skipi eða skipi sem gert er út af 
ís lensku skipa fé lagi, eiga rétt á sjó manna-
af slætti. Sjó manna af slátt ur inn er reikn að-
ur eftir þeim upp lýs ing um sem færð ar eru 
í lið 1.5 á fyrstu síðu fram tals. Fram telj andi 
sem gerir kröfu um sjó manna af slátt verð ur 
und an tekn ing ar laust að fylla út Grein ar gerð 
um sjó manna af slátt RSK 3.13, og skila með 
fram tali sínu. Eyðu blað ið er þrí skipt. Fyrsti 
hlut inn er fyrir sjó menn á skip um sem eru 20 
brúttó tonn eða stærri. Annar hlut inn er fyrir 
sjó menn á skip um undir 20 brúttó tonn um 
og þriðji hlut inn er fyrir hluta ráðna beitn ing-
ar menn.

Dagar til út reikn ings 
sjó manna af slátt ar 
Dagar sem veita rétt til sjó manna af slátt ar 
eru þeir dagar sem stund uð hafa verið sjó-
manns störf á skipi sem skylt er að lög skrá 
á, auk þeirra daga sem veita rétt til launa í 
veik ind um sam kvæmt kjara samn ingi. Þess-
ir dagar fær ast í dálk B í grein ar gerð inni. 
Hver dagur reikn ast til sjó manna af slátt ar 
með marg feld inu 1,49. Ekki er þó hægt að 
fá sjó manna af slátt fyrir fleiri daga en ráðn-
ing ar tími hjá út gerð segir til um. Fjölda ráðn-
ing ar daga skal færa í dálk A. 

Á fiski skip um sem ekki var skylt að lög-
skrá á skal miða við al menna vinnu daga á 
út halds tíma bili í stað lög skrán ing ar daga. 

Rétt ur til sjó manna af slátt ar er bund inn því 
skil yrði að tekj ur af sjó manns störf um nemi 
a. m. k. 30% af tekju skatts stofni, þó ekki hjá 
beitn ing ar mönn um. 

Hjá hluta ráðn um beitn ing ar mönn um skal 
miða við þá daga sem þeir voru ráðn ir til slíkra 
starfa sam kvæmt samn ingi um hluta skipti. 
Regl um um lög skrán ingu var breytt 1. nóv. 2010 
þannig að nú er skylt að lög skrá á öll skip.

Sjó manns laun 
Í dálk inn sjó manns laun færa launa menn 
þau laun sem þeir hafa feng ið greidd fyrir 
sjó manns störf. Þeir sem eru með eigin út-
gerð og stunda sjó mennsku á eigin fari færa 
sem sjó manns laun reikn að end ur gjald og 
hrein ar tekj ur af at vinnu rekstri sam an lagt.

Sjó manna af slátt ur
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Taktu eftir ! 
•   Til að fá sjó manna af slátt þarf 

und an tekn ing ar laust að fylla út 
RSK 3.13 og skila með fram tali.

  
•   Nauð syn legt er að færa nið ur-

stöðu töl ur af eyðu blað inu í lið 
1.5 á fyrstu síðu fram tals.

RSK 3 13
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DAGPENINGAR

Dvöl erlendis
Al menn ir dag pen ing ar - þrjár vikur eða leng ur 
Sé dval ist skem ur en þrjár vikur á sama stað skal draga frá fulla al-
menna dag pen inga. Sé dval ist þrjár vikur eða leng ur á sama stað 
breyt ist leyfi leg ur frá drátt ur þannig að heim ilt er að færa fulla dag pen-
inga til frá drátt ar fyrstu vik una en eftir það lækk ar fjár hæð in og verð ur 
sú sama og dag pen ing ar vegna þjálf un ar, náms eða eft ir lits starfa.  

Þjálf un, nám eða eft ir lits störf í þrjá mán uði eða leng ur 
Fari dvöl er lend is vegna þjálf un ar, náms eða eft ir lits starfa fram úr 

þrem ur mán uð um skal frá drátt ur á móti dag pen ing um lækka um 
25% þann tíma sem dval ist er er lend is um fram þrjá mán uði. 

Vinna er lend is 
Sé dvöl laun þega er lend is vegna tíma bund inna starfa þar á vegum 
ís lensks launa greið anda, eiga regl ur um frá drátt á móti dag pen-
ing um vegna ferða laga ekki við. Honum er þá heim ilt að draga frá 
sér greind um greiðsl um, sem hann kann að hafa feng ið vegna uppi-
halds í allt að 3 ár, fjár hæð sem hæst getur orðið 30 SDR á dag. 
Skipt ir ekki máli í þessu sam bandi þó laun þegi komi í stutt ar heim-
sókn ir hing að til lands á um ræddu tíma bili.

Dag pen ing ar og frá drátt ur frá þeim
Frá drátt ur frá dag pen ing um inn an lands

Jan úar - maí Kr. 
Gist ing og fæði í einn sól ar hring ...............................   18.700 
Gist ing í eina nótt ......................................................   10.400 
Fæði í heil an dag,  minnst 10 tíma ferða lag  .............   8.300 
Fæði í hálf an dag,  minnst 6 tíma ferða lag  ...............   4.150  

Júní - sept emb er Kr.  
Gist ing og fæði í einn sól ar hring ...............................   23.850 
Gist ing í eina nótt ......................................................   15.100 
Fæði í heil an dag,  minnst 10 tíma ferða lag ..............    8.750 
Fæði í hálf an dag,  minnst 6 tíma ferða lag  ...............   4.375  

Okt ób er - desem ber Kr.  
Gist ing og fæði í einn sól ar hring ...............................   19.100 
Gist ing í eina nótt ......................................................   10.350 
Fæði í heil an dag,  minnst 10 tíma ferða lag  .............   8.750 
Fæði í hálf an dag,  minnst 6 tíma ferða lag  ...............   4.375  

Frá drátt ur frá dag pen ing um  er lend is

Al menn ir dag pen ing ar:  SDR

Jan úar – desem ber Gist ing  Annað 

Flokk ur 1 - Moskva, New York borg,
Wash ing ton DC, Tókýó, Sing ap úr  ....................... 187 125 

Flokk ur 2 - Du blin, Japan (nema Tókýó), 
Is tan búl, Lond on, Lúx em borg, Seúl, 
Mex íkób org  .......................................................... 159 106 

Flokk ur 3 - Am ster dam, Aþena, Banda rík in 
( nema  New York borg og Wash ing ton DC), 
Bar sel óna, Brus sel, Genf, Hels inki, 
Hong Kong, Kan ada, Kaup manna höfn, 
Osló, París, Madr id, Róm, Stokk hólm ur, Vín ........ 141 94 

Flokk ur 4 - Ann ars stað ar .....................................125 83  

Vegna þjálf un ar, náms eða eft ir lits starfa: 

Jan úar – desem ber Gist ing  Annað 

Flokk ur 1 - Moskva, New York borg, 
Wash ing ton  DC, Tókýó, Sing ap úr ........................120 80 

Flokk ur 2 - Du blin, Japan ( nema Tókýó), 
Is tan búl,  Lond on, Lúx em borg, Seúl, 
Mex íkób org  ...........................................................102 67 

Flokk ur 3 - Am ster dam, Aþena, Banda rík in 
( nema  New York borg og Wash ing ton DC), 
Bar sel óna, Brus sel,  Genf, Hels inki, Hong Kong, 
Kan ada, Kaup manna höfn,  Osló, París, 
Madr id, Róm, Stokk hólm ur, Vín  ..............................90 60 

Flokk ur 4 - Ann ars stað ar .......................................80 54

 Á móti fengn um dag pen ing um er heim ilt að færa til frá drátt ar ferða - og dval ar kostn að vegna 
ferða laun þega á vegum launa greið anda. Skil yrði fyrir frá drætti eru þau að fjár hæð in sé 
innan þeirra marka sem fram koma í skatt mati ríkisskattstjóra ( sjá töflu) og að fyrir liggi í bók-
haldi launa greið anda, sem og hjá launa manni, gögn um til efni ferð ar, fjölda dval ar daga og 
fjár hæð dag pen inga. 

Séu dag pen ing ar er lend is greidd ir fyrir fleiri en 30 daga sam fellt á árinu lækk ar frá drátt ur inn 
um 10 SDR fyrir hvern dag um fram 30 daga, sjá jafnframt reglur um dvöl erlendis hér á eftir.

Þeir sem gera kröfu um frá drátt á móti dag pen ing um þurfa und an tekn ing ar laust að fylla 
út eyðu blað ið Dag pen ing ar RSK 3.11 og skila með fram tali sínu. Frá drátt ur þessi getur aldrei 
verið hærri en fengn ir dag pen ing ar. Frá drátt ur vegna dag pen inga inn an lands og er lend is 
fær ist í lið 2.6 ( alls 339.559 kr. skv. dæm inu hér að ofan eða 120.950 kr. + 218.609 kr.)

Fengnir dagpeningar vegna ferða innanlands kr.

Frádráttur vegna dagpeninga innanlands

Dagpeningar
Fylgiskjal með skattframtali 2011

Framteljandi

Heildarfjárhæð dagpeninga 2010, sem færa skal í lið 2.2 á skattframtali

Nafn

Heimili

Janúar – maí

Gisting og fæði

Gisting

Heilsdagsfæði

Hálfsdagsfæði

Júní - september

Gisting og fæði

Gisting

Heilsdagsfæði

Hálfsdagsfæði

Október - desember

Gisting og fæði

Gisting

Heilsdagsfæði

Hálfsdagsfæði

Frádráttur vegna dagpeninga innanlands sem færa skal í lið 2.6 á framtali

Fyrir hvað er greitt/fjöldi daga Leyfilegur frádráttur

Fjöldi sólarhringa 18.700

Fjöldi gistinátta 10.400

Dagafjöldi 8.300

Fjöldi hálfra daga 4.150

Fyrir hvað er greitt/fjöldi daga Leyfilegur frádráttur

Fjöldi sólarhringa 23.850

Fjöldi gistinátta 15.100

Dagafjöldi 8.750

Fjöldi hálfra daga 4.375

Fyrir hvað er greitt/fjöldi daga Leyfilegur frádráttur

Fjöldi sólarhringa 19.100

Fjöldi gistinátta 10.350

Dagafjöldi 8.750

Fjöldi hálfra daga 4.375

Fjárhæð frádráttar

kr.

kr.

kr.

kr.

Fjárhæð frádráttar

kr.

kr.

kr.

kr.

Fjárhæð frádráttar

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

Sveitarfélag

Kennitala

Upplýsingar um dagpeninga erlendis

Tímabil sem
greitt er fyrir

Fjöldi
ferðadaga

Dvalarstaður
erlendis

Dagpeningar
í ísl. kr.

Frádráttur
í ísl. kr.

1 2 3 4 5

Athugið ! 
Þegar dagpeningar eru umreiknaðir 

í íslenskar krónur skal miða við 
sölugengi eins og það var í lok ferðar. 
Gengi má finna á www.sedlabanki.is
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KAUP OG SALA EIGNA

Þeir sem kaupa og/ eða selja íbúð ar hús næði 
eða aðrar eign ir sem ekki tengj ast at vinnu-
rekstri skulu gera grein fyrir því á eyðu blað-
inu Kaup og sala eigna RSK 3.02. Fylla þarf 
út eyðu blað ið eins og form þess gefur til 
kynna, s. s. upp lýs ing ar um kaup anda og 
selj anda, hvaða eign er verið að kaupa/ selja 
og dag setn ingu kaup samn ings.

Kaup á íbúð ar hús næði 
Sé um íbúð ar kaup að ræða, þ. m. t. kaup á 
bú setu rétti, þarf að koma fram hvort hús-
næð ið sé til eigin nota. Með eigin notum er 
átt við að hús næð ið sé nýtt til íbúð ar af eig-
anda þess sjálf um.

Ef sér stak ar tíma bundn ar að stæð ur, svo 
sem nám, veik indi eða at vinnu þarf ir sem 
valda því að eig andi íbúð ar hús næð is getur 
ekki sjálf ur nýtt það til íbúð ar, telst það samt 
sem áður vera til eigin nota. Með tíma bundn-
um að stæð um er átt við að eig andi íbúð ar-
hús næð is geri lík legt að hann muni innan 
ákveð ins tíma taka hús næð ið til eigin nota.

Sala eigna - sölu hagn að ur 
Nauð syn legt er að selj andi sýni út reikn ing 
sölu hagn að ar eða sölu taps. Í at huga semd-
um þarf hann að gera grein fyrir skatta legri 
með ferð sölu hagn að ar, þ. e. a. s. ósk um 
frest un skatt lagn ing ar eða dreif ingu, sbr. 
það sem fram kemur á bls. 23.

Al mennt er sölu hagn að ur eigna skatt-
skyld ur án til lits til þess hversu lengi selj andi 
hefur átt eign ina. Sölu hagn að ur utan rekstr-
ar telst til fjár magns tekna. Á þessu eru þó 
eft ir far andi und an tekn ing ar:

•  Hagn að ur af sölu lausa fjár sem ekki er 
notað í at vinnu rekstri er skatt frjáls nema 
eign anna hafi verið aflað í þeim til gangi 
að selja með hagn aði. 

•  Hagn að ur manns af sölu íbúð ar hús næð-
is er skatt frjáls hafi hann átt hina seldu 
eign í full tvö ár eða leng ur og ef heild ar-
rúm mál íbúð ar hús næð is í eigu selj anda 
á sölu degi er ekki meira en 600 m3 hjá 
ein stakl ingi eða 1200 m3 hjá hjón um.

•  Hagn að ur af sölu til tek inna hluta bréfa 
sem keypt voru á ár un um 1990 -1996 að 
vissu há marki, sbr. það sem fram kemur 
um „Sér stök hluta bréf“ á bls. 25.

Um sölu hagn að og skatta lega með ferð 
hans vegna sölu ann arra eigna en íbúð ar-
hús næð is, t. d. sum ar bú staða eða lóða, 
vís ast í hjálp ar texta við vef fram tal ið og/ eða 
skýr ing ar á bak hlið eyðu blaðs ins Kaup og 
sala eigna RSK 3.02.

Út reikn ing ur sölu hagn að ar 
á íbúð ar hús næði 
Hagn að ur af sölu íbúð ar hús næð is í eigu 
manns er mis mun ur sölu verðs, þegar sölu-
kostn að ur hefur verið dreg inn frá, og stofn-
verðs, þ. e. kostn að ar- eða kaup verðs. Þar 
sem ákvæði um verð leið rétt ing ar hafa verið 
felld niður úr skatta lög um er að eins heim ilt 
að fram reikna stofn verð við út reikn ing sölu-
hagn að ar íbúð ar hús næð is til árs loka 2001.

Tvennt getur haft áhrif til lækk un ar stofn-
verðs en það er :
1)  áður feng inn sölu hagn að ur 
2) skatt frjáls eigin vinna.

Sjá nán ari skýr ing ar í hjálp ar texta við vef-
fram tal ið og/ eða á bak hlið eyðu blaða RSK 
3.02 og RSK 3.03. Verð breyt ing ar stuðl ar 
eru á bls. 24 og á vefn um rsk. is.

Frest un um tvenn ára mót 
Ef íbúð ar hús næði eða bú setu rétt ur er 
seld ur og selj andi hefur ekki átt íbúð ina/
bú setu rétt inn í full tvö ár er sölu hagn að ur-
inn skatt skyld ur. Hafi hann keypt eða hafið 
bygg ingu íbúð ar hús næð is á árinu getur 
hann óskað eftir að sölu hagn að ur inn verði 
færð ur til lækk un ar á stofn verði þess. Þetta 
á við um íbúð ar hús næði hér á landi, á EES 
svæð inu, í að ild ar ríkj um Frí versl un ar sam-
taka Evr ópu eða í Fær eyj um. Hafi ekki verið 
keypt eða hafin bygg ing á öðru íbúð ar hús-
næði er hægt að óska eftir frest un á skatt-
lagn ingu sölu hagn að ar um tvenn ára mót frá 
sölu degi. Sé keypt eða hafin bygg ing á nýju 
íbúð ar hús næði, í síð asta lagi á öðru ári eftir 
sölu ár, er sölu hagn að ur inn ekki skatt lagð-
ur en fær ist til lækk un ar á stofn verði nýrr ar 
íbúð ar. Sé stofn verð nýju eign ar inn ar lægra 

 Kaup og sala eigna
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Taktu eftir ! 
Um skil á lóðum sjá bls. 7, 

lið 1.4. og bls. 12, lið 3.3
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HÚSBYGGINGARSKÝRSLA  

en sem nemur fjár hæð sölu hagn að ar fær-
ist mis mun ur sem fjár magns tekj ur á kaup-
ári nýju eign ar inn ar. Ef eign ar er ekki aflað 
innan til skil ins tíma fær ist sölu hagn að ur inn 
með skatt skyld um fjár magns tekj um á öðru 
ári eftir að hann mynd að ist.

Dreif ing sölu hagn að ar 
Ef hluti sölu and virð is er greidd ur með 
skulda bréfi til minnst þriggja ára er heim ilt 
að dreifa þeim hluta sölu hagn að ar ins sem 
svar ar til hlut deild ar skulda bréf anna í heild-
ar sölu verði til skatt lagn ing ar á af borg un-
ar tíma bréf anna, þó að há marki sjö ár. Til 
skulda við ur kenn ing ar í þessu sam bandi telj-
ast ekki þær skuld ir sem hvíla á hinni seldu 
eign og kaup andi tekur að sér að greiða. 
Heim ild til dreif ing ar fell ur niður ef skulda við-
ur kenn ing er seld.

 Á Hús bygg ing ar skýrslu RSK 3.03 skal gera 
grein fyrir bygg ingu, við bygg ingu, breyt ing-
um og end ur bót um á fast eign um. Sund ur-
liða þarf kostn að sem til hefur fall ið á árinu. 
Gera skal grein fyrir eigin vinnu við hús bygg-
ing una á eyðu blað inu svo og gjafa vinnu og 
skipti vinnu. 

Eigin vinnu við íbúð ar hús næði til eigin nota 
skal færa í lið 4 eins og eyðu blað ið gerir ráð 
fyrir. Í þann lið fær ist enn frem ur hvers konar 
gjafa vinna og skipti vinna. Sam tala úr lið 4 b 
fær ist í ótölu sett an reit í lið 2.3 á fram tali. 
Á bak hlið eyðu blaðs ins koma fram nán ari 
skýr ing ar. Fjár hæð ir sem hafa skal til við-
mið un ar við mat á eigin vinnu eru sem hér 
segir:   

Vinna ófag lærðs manns  
við eigin íbúð
pr. klst.  ...............................  1.042  kr.

Vinna fag lærðs manns
við eigin íbúð
pr. klst. ................................  1.513  kr.

Hús bygg ing ar skýrsla 

 

Vef út gáf an 
af RSK 3.02

Eyðu blað ið Kaup og sala eigna RSK 3.02 
er birt sem tvö að skil in eyðu blöð í blaða-
skrá vef fram tals ins. Ann ars vegar RSK 
3.02 Eigna kaup og hins vegar RSK 3.02 
Sala eigna. Þótt út fyll ing in sé í grund vall-
ar at rið um eins er form ið á vefn um ein-
fald ara í notk un.
Upplýsingar um fasteignaviðskipti frá 
Þjóð skrá Íslands eru áritaðar á RSK 3.02

RSK 3.02  Eigna kaup 
Á eyðu blað inu er til greint hvers konar 
eign er keypt með því að merkja við 
hvort um er að ræða íbúð ar hús næði til 
eigin nota, sum ar hús, bíl skúr eða aðrar 
eign ir. Ekki þarf að gera frek ari grein fyrir 
því í at huga semd um. Ef keypt er íbúð-
ar hús næði sem ekki er til eigin nota 
skal merkja við „ Annað, hvað?“ og skrá 
„íbúð ar kaup“ í texta svæð ið. Sjá skýr-
ing ar um eigin not í kafl an um Kaup á 
íbúðarhúsnæði á blað síðu 22.

RSK 3.02  Sala eigna 
Upp lýs ing ar um eign ina eru fyllt ar út 
eins og á papp írs form inu. Eftir það þarf 
að eins að velja kaup ár eign ar. Verð-
breyt ing ar stuðl ar eru inn byggð ir og út-
reikn ing ur sölu hagn að ar sjálf virk ur. Með 
ein föld um hætti er merkt við hvers konar 
eign var seld og hvern ig sölu hagn aði 
skuli ráð staf að. Skatt frjáls hagn að ur af 
sölu íbúð ar hús næð is fer í reit inn „Skatt-
frjáls sölu hagn að ur“ en flyst ekki á fram-
tal. Skatt skyld ur hagn að ur, t. d. af sölu 
sum ar bú stað ar, flyst sjálf krafa í lið 3.9 á 
þriðju síðu fram tals. Nán ari skýr ing ar er 
að finna í hjálp ar text um eyðu blaðs ins.

����

��������	�
������

�������	
�������
����
��
�������

�����	�
�

����	���
�������
�

B((�=����������*��	����
�	����	����������

������������	
��������������	

���������	�������
����� ����!����" #��$�%�&�������

'��	��(��������

)&(���(�����
	�
���������	�

*�����
$	��

����	�
 ��%�
�$��&(�	��$

)&(���(�����
�����

�������$�
�$�
+	����$�(�����

�,�-.

""���N�C�������N���:�������7��7

����!�
������������%� ��������
�����!�
������������%�

��	 ���/�����������%����	

��������
����@�	��
���)�����

2*�*��	�������	��3���@���0
����������*<���������*5���C�
� �	!����
�����)�*���	����������������C�
�*5�	
	����������)��@�	��
��4��
��"��)��)�������=�������)�������
&�

���!
�������"�
���
��#��$������������

���%����������
�����	"����
��
���$�������������
��
�����

#������

0(���

1��$
����

+����2�����3

&��!����'������
��������
��
�������
���

�	����2�	��&$2��
�2�4��������545�5

�$��2��
$���2�����
�	��	�����������		����

+����&����������	���$2������3

(��)���������
�����	
�
����
�*�	 ���+����
�� �'
�����,

-��.�����������
���������������
������/�����*�	 ���+����
�� �'
�����,

0122342%5!6�74%895�%::��;�;5349�*�%<7%:%�=5�:389<��>-,

?��.���
������
������ �����
� ��

@��:$��������
��/���
��
�
�

6��
����

0�
$�

#��������

%��
����
�����������'#�

' 7
%���
�	5

7�%��������:

A��������������
�����	
�
����


�76�4!6�74%895��%<7%:�

B

B

B

>

B

C

B

>

C

�5 �5

�5 �5

�5 �5

�5

�5

�5

�5

�5

�5

�5

�5

8

8

' 7
%���
�	5

' 7
%���
�	5

8

8

D��)����������
�������
��
��
���

+����2�����

B

(


('

B

RSK 3 03



24

HLUTABRÉFAEIGN - KAUP OG SALA

Á eyðu blað inu 
RSK 3.19 skal 
gera grein fyrir 
hluta bréfa eign 
í hluta fé lög um, 
hlut um í einka-
hluta fé lög um, 
stofn fjár bréf um 
í spari sjóð um 

og sam vinnu hluta bréf um. Gera skal grein 
fyrir allri hluta bréfa eign í upp hafi árs ins 
ásamt hluta bréfa kaup um og hluta bréfa sölu 
og öðrum breyt ing um sem urðu á árinu. 
Sem dæmi um aðrar breyt ing ar má nefna 
feng in jöfn un ar hluta bréf og hluta bréf látin af 
hendi og önnur feng in í stað inn í tengsl um 
við sam ein ingu fé laga. Á eyðu blað inu skal 
því gera grein fyrir öllum breyt ing um sem 
verða á hluta bréfa eign á árinu ásamt því að 
gera grein fyrir arði og stað greiðslu af arði. 
Eyðu blað ið skal ætíð fylgja með fram tali 
hafi fram telj andi átt eitt hvað af áð ur nefnd-
um verð bréf um ein hvern tím ann á árinu. Á 
eyðu blað inu er hald ið utan um kaup verð 
hluta bréfa og út reikn ing ur á sölu hagn aði 
þar með gerð ur auð veld ari.

Vakin er at hygli á að út fyll ing eyðu blaðs-
ins er öðru vísi og nokkru ein fald ari á vefn um 
og þar eru upp lýs ing ar árit að ar af inn send-
um hluta fjár mið um ásamt upp lýs ing um af 
eyðu blaði síð asta árs. Í vef skil um verð ur öll 
út fyll ing vegna hluta bréfa eign ar og vegna 
kaupa og sölu hluta bréfa gerð á eyðu blað-
inu. Hluta bréfa eign í árs lok og eftir at vik um 
sölu hagn að ur hluta bréfa mun síðan flytj ast 
yfir á per sónu fram tal ið í við eig andi reiti. Í 
vef skil um er því ekki hægt að færa beint í 
kafla 3.5 og 3.6 á þriðju síðu fram tals.

Kaup verð 
Með kaup verði er átt við það verð sem greitt 
var fyrir bréf in þegar þau voru keypt, án fram-
reikn ings, ef þau voru keypt 1997 eða síðar.

Hafi bréf in verið keypt 1996 eða fyrr skal 
kaup verð þeirra fram reikn að með þeim 
stuðli sem gild ir fyrir við kom andi kaup ár. 
Ef jöfn un ar verð mæti bréf anna er hærra en 
fram reikn að kaup verð er það notað í stað-
inn, eins og nánar er skýrt hér á eftir.

Sölu hagn að ur/sölu tap 
Hagn að ur eða tap á sölu hluta bréfa telst 
mis mun ur á sölu verði og kaup verði. Tap 
af sölu hluta bréfa er heim ilt að draga frá 
hagn aði af sölu ann arra hluta bréfa á sama 
ári. Tap á hluta bréf um vegna gjald þrots má 
ekki draga frá hagn aði. Sölu hagn að ur fær-
ist í reit 164 í lið 3.8 á fram tali. Sölu tap fær ist 
ekki á fram tal.

Kaup verð hluta bréfa sem keypt 
voru 1996 eða fyrr - jöfn un ar verð-
mæti eða fram reikn að kaup verð 
Við sölu á hluta bréf um sem fram telj-
andi eign að ist fyrir árs lok 1996 er notað 
framreiknað kaupverð eða jöfn un ar verð-
mæti hluta bréf anna sé það hærra. Jöfn un-
ar verð mæt ið er marg feldi nafn verðs hluta-
bréfa og jöfn un ar stuð uls fé lags ins. Þá skal 
nota nafn verð eins og það var í árs lok 1996, 
en jöfn un ar hluta bréf sem kunna að hafa 
verið gefin út síðar telj ast ekki til nafn verðs í 
þessu sam bandi.

Lista með stuðl um fyrir jöfn un ar verð mæti 
er að finna á rsk. is/hluta bref. Ef nafn fé lags 
er ekki að finna á þeim lista er stuð ull inn 
1,0000.

Stuðl ar fyrir fram reikn ing á kaup-
verði hluta bréfa:

Kaup ár  Stuð ull 

1980 21,3332 

1981 13,8986 

1982 9,0378 

1983 5,2648 

1984 4,1545 

1985 3,2285 

1986 2,5140 

1987 2,1315 

1988 1,7989

 Eldri stuðla er að finna á rsk. is/ hluta bref

Kaup verð hluta bréfa sem keypt 
hafa verið á und ir verði 
Hafi starfs mað ur hluta fé lags keypt hluta-
bréf í fé lag inu á und ir verði, þ. e. verði sem 
er lægra en mark aðs verð, telst mis mun ur 
á kaup verði og mark aðs verði til hlunn inda. 
Hann fær ist í kafla 2.2 á fram tali, en mark-
aðs verð ið telst kaup verð og fær ist í dálk 6 á 

Hluta bréfa eign - kaup og sala

HLUTA BRÉFA KAUP
Gera skal nán ari grein fyrir kaup um í 
töflu á bak hlið eyðu blaðs ins, þ. m. t. 
kenni tölu selj anda.

AÐRAR BREYT ING AR 
Á HLUTA BRÉFA EIGN
Hér skal gera grein fyrir öðrum 
breyt ing um á hluta bréfa eign en 
þeim sem eru vegna kaupa og sölu. 
Gera skal nán ari grein fyrir breyt ing-
un um á bak hlið eyðu blaðs ins.

1989 1,4715 

1990 1,2350  

1991 1,1632  

1992 1,1497  

1993 1,1150  

1994 1,0949  

1995 1,0608  

1996 1,0000  
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Kennitala hlutafélags Nafn hlutafélags Nafnverð
Stofnverð
(kaupverð)

Nafnverð keyptra
hlutabréfa Kaupverð

Breyting á
nafnverði

B
k

1 2 3 4 5 6 7 8

Kaup

Samtals

Hlutabréfaeign í upphafi árs

A

Breyting
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HLUTABRÉFAEIGN - KAUP OG SALA   

eyðu blað inu RSK 3.19. Þegar þessi hluta-
bréf eru seld fær ist þannig ákvarð að kaup-
verð, þ. e. mark aðs verð eins og það var á 
kaup degi, í dálk 11.

Keypt hluta bréf sam kvæmt 
kaup rétt ar samn ingi 
Hafi starfs mað ur gert kaup rétt ar samn-
ing við fé lag ið sem hann starf ar hjá gilda 
al mennt sér regl ur um skatt lagn ing una. 
Kaup verð ið fær ist í dálk 6 á eyðu blað inu 
RSK 3.19. Skatt lagn ing kemur fyrst til við 
sölu bréf anna ef um sölu hagn að er að 
ræða og fer þá eftir al menn um regl um um 
sölu hagn að hluta bréfa. Til að falla undir 
þessa teg und skatt lagn ing ar þurfa bæði 
hluta fé lag ið og starfs mað ur inn að upp fylla 
ákveð in skil yrði, m. a. þarf hluta fé lag ið að 
fá stað festa kaup rétt ar á ætl un hjá rík is-
skatt stjóra.

Kaup verð hluta bréfa 
við sam runa fé laga 
Kaup verð hluta bréfa, sem fram telj andi hefur 
eign ast við sam runa hluta fé laga skv. 51. gr. 
laga nr. 90/2003 um tekju skatt, skal ákvarð-
ast jafnt kaup verði þeirra hluta bréfa sem 
hann lét af hendi.

Með al kaup verð 
Þegar ákvarða skal hagn að af sölu hluta-
bréfa skal kaup verð hvers hluta bréfs telj ast 
jafnt með al kaup verði allra hluta bréfa sömu 
teg und ar í hendi sama eig anda. Nán ari skýr-
ing ar á út reikn ingi með al kaup verðs er að 
finna á rsk. is/hluta bref. Þar er meðal ann ars 
að finna reikni vél sem reikn ar út með al kaup-

verð.  Ekki þarf þó að reikna út með al kaup-
verð þegar maður selur öll hluta bréf sem 
hann á í fé lag inu. 

Sér stök hluta bréf 
Sér stök hluta bréf telj ast hluta bréf sem voru 
keypt á ár un um 1990 -1996 og veittu rétt til 
skatta frá drátt ar.
Hagn að ur af sölu þess ara bréfa er skatt-
frjáls að há marki 367.625 kr. hjá ein stakl ingi 
og 735.250 kr. hjá hjón um.

Er lend hluta bréf 
Hluta bréf í er lend um fé lög um fær ast á 
eyðu blað ið eins og form þess gefur til efni 
til. Í stað kenni tölu skal færa heima land fé-
lags ins. Um sölu á er lend um hluta bréf um 
gilda sömu regl ur og um ís lensk hluta bréf 
hvað varð ar sölu verð, kaup verð bréfa sem 
keypt voru 1997 og síðar og fram reikn ing 
kaup verðs á bréf um sem keypt voru 1996 
eða fyrr. Ekki er til jöfn un ar verð mæti fyrir er-
lend hluta fé lög.

Vef út gáf an af RSK 3.19

Rétt er að benda á að vef út gáf an af 
þessu eyðu blaði er nokk uð frá brugð in 
papp írs út gáf unni. Út reikn ing ur á vefn um 
á sölu hagn aði er sjálf virk ur, svo og færsla 
skatt skylds sölu hagn að ar á fram tal. Út-
fyll ing eyðu blaðs ins á vefn um er því mun 
auð veld ari og örugg ari.

Hluta bréf sem keypt voru 
fyrir 1997
Þegar skráð eru kaup hluta bréfa sem 
keypt voru 1996 eða fyrr birt ist verð breyt-

ing ar stuð ull sjálf krafa og kaup verð fram-
reikn ast sam kvæmt því. Sama gild ir um 
jöfn un ar verð mæti; reikni stuðl ar vegna 
þess eru inn byggð ir í for rit ið sem reikn ar 
út jöfn un ar verð mæti hluta bréfa.

Frí tekju mark vegna sölu „sér stakra hluta-
bréfa” dregst sjálf krafa frá hagn aði. Þá 
er tap af sölu hluta bréfa dreg ið frá hagn-
aði af sölu ann arra hluta bréfa á sama ári, 
áður en nið ur stöðu tala er færð á fram tal. 
Upp lýs ing ar um þessi at riði og önnur 
sem varða vef út gáfu blaðs ins er að finna 
í hjálp ar text um sem því fylgja.

RAUN VIRÐI LÆGRA EN NAFN VERÐ - eign færsla á fram tal
Á vef fram tali er sér stak ur reit ur þar sem færa má raun virði hluta bréfa, ef fyrir ligg ur 
að það er lægra í árs lok en nafn verð ið. Þannig fær ist eign in leið rétt á vef fram tal ið. 
Þeir sem telja fram á papp ír fylla út eyðu blað ið RSK 3.19 og skrá nafn verð í dálk 15. 
Sé raun virði bréf anna lægra er heim ilt að færa það verð í lið 3.5 á fram tali.

VERÐLAUS HLUTABRÉF - félög í skiptameðferð
Hlutabréf í nokkrum stórum almenningshlutafélögum teljast verðlaus þótt félögunum 
hafi ekki formlega verið slitið, m.a. hlutabréf í öllum gömlu viðskiptabönkunum og 
stofnfjárbréf í stærstu sparisjóðunum. Í vefútgáfu framtalsins færast þessi bréf 
sjálfkrafa á verðinu 0 í kafla 3.5 á framtali þótt nafnverð og kaupverð séu skráð á 
eyðublaðið RSK 3.19.

HLUTA BRÉFA SALA
Gera skal nán ari grein fyrir sölu í 
töflu á bak hlið eyðu blaðs ins, þ. m. t. 
kenni tölu kaup anda.

reyting á
aupverði Söluverð

Nafnverð seldra
hlutabréfa

Stofnverð seldra
hlutabréfa

Söluhagnaður/
sölutap Arður

Staðgreiðsla 
af arði Nafnverð

Dagsetn.
arðgr.

Kaupverð
(stofnverð)

9 10 11 12 13 13a 14 15 16

Sala Hlutabréfaeign í lok ársArður og staðgreiðsla
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SALA/INNLAUSN VERÐBRÉFA

Þeir sem seldu eða inn leystu verð bréf á 
árinu 2010 skulu gera grein fyrir því á eyðu-
blað inu Sala/inn lausn verð bréfa RSK 3.15. 
Fylla þarf út eyðu blað ið eins og form þess 
segir til um; upp lýs ing ar um kaup anda og 
selj anda, hvaða bréf er verið að selja, kaup-
dag, sölu dag, stofn verð og sölu- eða inn-
lausn ar verð. 

Fjár hæð ir vaxta tekna 
og stað greiðslu af þeim skv. 

eyðu blað inu skal færa í reiti 36 
og 302 í lið 3.3 á skatt fram tali. 

Þetta ger ist sjálf krafa 
í vef fram tali.

Vext ir, verð bæt ur og af föll, svo og geng-
is hagn að ur af kröf um í er lendri mynt og 
geng is hækk un hlut deild ar skír teina mynda 
stofn til fjár magns tekju skatts. Í skýr ing um á 
eyðu blaði RSK 3.15 er stofn verð verð bréfa 
skil greint og út skýrt nánar hvern ig það er 
fund ið út. Á bak hlið eyðu blaðs ins er tafla 
yfir verð mæti mark aðs verð bréfa 1. jan úar 
1997 sem nota skal til út reikn ings á vaxta-
tekj um af verð bréf um sem voru í eigu fram-
telj anda fyrir 1. jan úar 1997.   

•   Ef selt/inn leyst er verð bréf sem fram telj-
andi eign að ist fyrir 1. jan úar 1997 verð ur 
að finna stofn verð bréfs ins 1. jan úar 1997 
þar sem vaxta tekj ur sem til féllu fyrir þann 
tíma eru ekki skatt lagð ar. Vaxta tekj ur árs-
ins eru fundn ar með því að draga stofn-
verð ið frá sölu verð inu. Sölu þókn an ir má 
draga frá sölu verði. 

•   Ef selt/inn leyst er verð bréf sem fram telj-
andi eign að ist eftir 1. jan úar 1997 eru 
vaxta tekj ur fundn ar með því að draga 
kaup verð ið frá sölu verð inu. Sölu þókn an ir 
má draga frá sölu verði.

Hafi selj andi verið búinn að fá af borg an ir af 
bréf inu á árinu 2010 skal færa þær vaxta-
tekj ur sem þá feng ust greidd ar í reit 1 á 
eyðu blað inu.

 Sala/inn lausn verð bréfa

Út reikn ing ur vaxta tekna og út fyll ing RSK 3.15 
Dæmi: 
Árni keypti skulda bréf af Birni Björns syni á 682.000 kr. þann 1. febrú ar 2010. Hann 
seldi Verð bréfa söl unni hf. skulda bréf ið á 725.000 kr. þann 1. desem ber 2010 og 
greiddi 500 krón ur í sölu þókn un. 

Sölu verð ið að frá dreg inni sölu þókn un, eða 724.500 kr., fær ist í reit 2 og kaup verð ið, 
682.000 kr., í reit 3. Mis mun ur inn, 42.500 kr. eru vaxta tekj ur Árna af bréf inu og fær ast 
í reit 5. Verð bréfa sal an h f. hélt eftir 18% af vaxta tekj un um vegna stað greiðslu skatts á 
fjár magns tekj ur, eða 7.650 kr. og fær ist sú fjár hæð í reit 4. 
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Um sókn um lækk un - ívilnun

Heim ild til lækk un ar

Í skatta lögum er að finna heim ild til lækk un-
ar á tekju skatts stofni við tilteknar aðstæður. 
Sé fallist á umsókn um slíkt lækk ar út svars-
stofn um sömu fjár hæð. Þá á fram telj andi 
rétt á að óska frek ari lækk un ar á útsvari hjá 
við kom andi sveit ar fé lagi. Um sókn um lækk-
un ber að skila með skatt fram tali, á eyðu-
blaði RSK 3.05. Á því koma fram upp lýs ing-
ar um hvaða gögn þurfa að fylgja um sókn. 
Skilyrði fyrir lækkun er m.a. að lögð séu fram 
nauðsynleg gögn sem sýna fram á útlagðan 
kostnað.

Lækk un á tekju skatts - og út svars stofni 
er heim il þegar þannig er ástatt:

Veik indi, slys, elli hrör leiki 
Ef veik indi, slys, elli hrör leiki eða manns lát 
hafa í för með sér veru lega skert gjald þol.
Fyrst og fremst kemur til álita að lækka 
skattstofna skv. þessum lið ef til hefur 
fallið kostnaður sem framteljandi hefur 
greitt sjálfur og er umfram það sem telst 
venjulegur kostnaður, t.d. vegna lyfja og 
læknishjálpar.

Veik indi/fötlun barns 
Ef maður hefur á fram færi sínu barn sem 
hald ið er lang vinn um sjúk dómi eða fötlun 
sem hefur í för með sér veru leg út gjöld um-
fram venju leg an fram færslu kostn að sem 
greidd eru af framfærendum.

Fram færsla vanda manna 
Ef maður hefur for eldra eða aðra vanda-
menn á fram færi sínu, enda geti þeir ekki 
sjálfir staðið undir framfærslu sinni. Við 
mat á íviln un vegna fram færslu ungmennis 
á aldr in um 16 -21 árs sem ekki stund ar 
nám, en vegna at vinnu leys is eða af öðrum 
ástæð um er það tekju lágt að það getur ekki 
stað ið undir eigin fram færslu, er miðað við 
há marks íviln un 301.000 kr. við álagn ingu 
2011. Hafi ungmennið tekj ur skerð ist íviln-
un in sem nemur þriðj ungi af tekj um þess.
Um ívilnun vegna ungmenna í námi sjá bls. 7.

Eigna tjón 
Hafi maður orðið fyrir veru legu eigna tjóni 
sem hann hefur ekki feng ið bætt. Með veru-
legu eigna tjóni er hér átt við að fjár hags leg-
ar af leið ing ar tjóns sem verð ur á eign um 
manns skerði gjald þol hans. Íviln un kemur 
ekki til álita ef mögu legt er að fá tjón ið bætt 
úr hendi ann ars aðila.

Tap að ar kröf ur 
Hafi gjald þol manns skerst veru lega vegna 
tapa á úti stand andi kröf um sem ekki tengj-
ast at vinnu rekstri hans. Þetta gild ir m. a. um 
ábyrgð ir sem fall ið hafa á framteljanda til 
greiðslu án mögu leika til end ur kröfu. 
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ÖKUTÆKJASTYRKUR

Með öku tækja styrk er átt við þær greiðsl ur 
sem laun þegi fær frá launa greið anda fyrir 
að nota eigin bif reið í hans þágu. Hér getur 
bæði verið um að ræða að greidd sé föst 
mán að ar leg eða árleg fjár hæð eða að greitt 
sé sam kvæmt kíló metra gjaldi fyrir hvern 
ekinn kíló metra sam kvæmt akst urs dag bók 
eða akst urs skýrslu.

Frá drátt ur á móti öku tækja styrk 
Frá drátt á móti öku tækja styrk má færa ef 
bif reið laun þega hefur sann an lega verið 
notuð vegna akst urs í þágu vinnu veit anda. 
Frá drátt má ekki færa hafi öku tækja styrk ur 
verið greidd ur vegna ferða laun þeg ans milli 
heimilis og vinnustaðar eða vegna ann arra 
nota af bif reið inni sem telj ast til eigin nota 
hans. Frá drátt ur má aldrei vera hærri en 
öku tækja styrk ur inn. Sé kostn að ur lægri en 
öku tækja styrk ur reikn ast tekju skatt ur og út-
svar af mis mun in um.

Skil yrði að halda akst urs dag bók 
Allir sem ætla að gera kröfu um frá drátt á móti 
öku tækja styrk þurfa að halda akst urs dag bók 
eða akst urs skýrslu þar sem skráð hefur verið 
hver ferð fyrir launa greið anda, ekin vega-
lengd og akst urs er indi. Akst urs dag bæk ur 
eða akst urs skýrsl ur er nauð syn legt að færa 
reglu lega þannig að þær geti verið að gengi-
leg ar fyrir skattyf ir völd sé þess óskað.

Rekstr ar kostn að ur bif reið ar 
Út gjöld vegna bif reið ar  sem telj ast rekstr-
ar kostn að ur eru t. d. elds neyt is kostn að ur, 
við gerð ar kostn að ur, smurn ing, hjól barð ar 
og við gerð ir á þeim, trygg ing ar, bif reiða-
skatt ar og bif reiða gjöld. Sem rekstr ar kostn-
að ur telst einn ig árleg af skrift sem reikn ast 
675.000 kr. vegna árs ins 2010, sbr. nán ari 
skýr ing ar á eyðu blað inu RSK. 3.04. Hafi bif-
reið verið í eigu fram telj anda hluta úr ári skal 
hlut falla þá af skrift sem færð er í kafl ann 
„Rekstr ar kostn að ur öku tæk is“ til sam ræm-
is við eign ar halds tíma á árinu. Þeir sem gera 
kröfu um að fá frá drátt á móti öku tækja styrk 

þurfa að sund ur liða kostn að vegna bif reið ar-
inn ar og fylla út eyðu blað ið Öku tækja styrk-
ur RSK 3.04 sem fylgja skal með fram tali, 
jafn framt því sem þeir þurfa að halda akst-
urs dag bók. Ekki þarf að sund ur liða rekstr ar-
kostn að bif reið ar ef akst ur í þágu launa greið-
anda er ekki um fram 2.500 km á ári.

Gögn sem halda þarf saman 
Rekstr ar kostn að ur inn þarf að vera sann an-
leg ur og er því nauð syn legt að halda saman 
kvitt un um fyrir öllum út lögð um kostn aði 
vegna bif reið ar inn ar.

Stað greiðsla skatta 
af öku tækja styrk 
Öku tækja styrk ur sem greidd ur er sem föst 
mán að ar leg eða árleg fjár hæð er stað-
greiðslu skyld ur. Sé um að ræða öku tækja-
styrk, sem greidd ur er sam kvæmt akst-
urs dag bók fyrir hvern ekinn kíló metra og 
fjár hæð in er í sam ræmi við skatt mat ríkis-
skattstjóra, má halda þeim öku tækja styrk 
utan stað greiðslu. 

Hafi ekki verið tekin stað greiðsla af öku-
tækja styrkn um þarf að greiða skatt af mis-
mun in um í álagn ingu. Hafi hins vegar verið 
tekin full stað greiðsla af öku tækja styrkn um 
getur komið til end ur greiðslu vegna frá drátt-
ar bærs kostn að ar.

Öku tækja styrk ur og frá drátt ur frá honum

2.500 km regl an 
Sé akst ur í þágu launa greið anda ekki um fram 2.500 km á ári er nægi legt að launa-
mað ur fylli út eyðu blað ið RSK 3.04 að hluta, en ekki er þörf á að sund ur liða rekstr ar-
kostn að bif reið ar inn ar. Þessi regla nær ein ung is til þeirra sem aka ekki meira en 2.500 
km á ári. Skil yrði er að þeir haldi akst urs dag bók eða akst urs skýrslu eða hafi gert skrif-
leg an af nota samn ing við launa greið anda þar sem akst urs er ind um er lýst. Hafi verið 
greitt fyrir meiri akst ur en 2.500 km þarf fram telj andi að fylla út liði 3, 4 og 5. Sé það 
ekki gert tak mark ast frá drátt ur við kíló metra gjald fyrir 2.500 km.

Taktu eftir! 
Skila þarf sér stöku eyðu blaði fyrir 
hverja bif reið ef not að ar eru fleiri 

en ein á árinu.
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VISTUN Í HEIMAHÚSUM

Vist un í heima hús um

1. Dag vist un barna 
Greiðsl ur fyrir dag vist un barna á að gera 
upp sem rekstr ar tekj ur. Til frá drátt ar þess-
um tekj um má færa sann an leg an kostn að 
sem færa skal á rekstr ar reikn ing RSK 4.10 
eða 4.11 eftir um fangi rekstr ar ins. Í stað 
þess að sund ur liða kostn að á rekstr ar reikn-
ingi er heim ilt að færa há marks frá drátt sam-
kvæmt mati ríkisskattstjóra sem hér segir:

Frá drátt ur á móti tekj um af fæð is sölu í stað 
sann an legs fæð is kostn að ar fyrir börn:

 •  135 kr. fyrir hvern seld an morg un verð 
eða síð deg is hress ingu, en 12 ára og 
eldri 200 kr.

•  270 kr. fyrir hvern seld an há deg is- eða 
kvöld verð, en 12 ára og eldri 400 kr.

Frá drátt ur má þó aldrei nema hærri fjár hæð 
en inn heimt var fyrir sölu fæðis sam kvæmt 
gjald skrá. 

Sem frá drátt í stað sann an legs við halds-
kostn að ar hús næð is og hús bún að ar, kostn-
að ar vegna hrein læt is vara, fönd ur vara, bóka 
o. þ. h. má færa 25% af tekj um, öðrum en 
tekj um vegna fæð is sölu, en þó aldrei hærri 
fjár hæð en inn heimt var vegna þess ara liða 
sam kvæmt gjald skrá. 

Fjárhæðir af rekstr ar reikn ingi fær ast í reiti 
24 og 62 á fram tali eftir því sem við á.

 2. Sum ar dvöl barna 
Greiðsl ur vegna sum ar dval ar barna á að gera 
upp sem rekstr ar tekj ur. Til frá drátt ar þess-
um tekj um má færa sann an leg an kostn að 
sem færa skal á rekstr ar reikn ing. Í stað þess 
að sund ur liða kostn að á rekstr ar reikn ing má 
færa fæð is frá drátt á móti tekj um eftir sömu 
regl um og gilda fyrir dag mæð ur sbr. tölu lið 
1 og í stað sann an legs við halds kostn að ar 

hús næð is og hús bún að ar, kostn að ar vegna 
hrein læt is vara, fönd ur vara, bóka o. þ. h. má 
færa 20% af heild ar tekj um, þegar frá hefur 
verið dreg inn kostn að ur vegna fæðis, enda 
sé um gist ingu að ræða.

Gera skal sér stak an rekstr ar reikn ing fyrir 
þessa starf semi en ekki blanda henni saman 
við aðra starf semi sem t. d. er færð á land-
bún að ar skýrslu. Nið ur stöðu þessa rekstr ar 
skal færa á sam ræm ing ar blað ásamt nið ur-
stöð um af öðrum rekstri og þaðan í reiti 24 
og 62 á fram tali.

 3. Fóst ur börn 
Ef fram telj andi hefur feng ið greiðsl ur vegna 
barna sem sett eru í fóst ur hjá honum af 
barna vernd ar nefnd eða með ferð ar stofn-
un um ber að tekju færa þær greiðsl ur. Færa 
má til frá drátt ar sann an leg an kostn að sem 
beint teng ist tekj un um. Í stað sann an legs 
kostn að ar má færa frá drátt sem svar ar til 
tvö falds barna líf eyr is vegna hvers barns, 
en þó aldrei hærri fjár hæð en greiðsl un um 
nemur. Á árinu 2010 nam tvö fald ur barna-
líf eyr ir 519.768 kr. eða 1.424 kr. á dag. Gera 
skal grein fyrir greiðsl un um í lið 2.3 á fram-
tali og frá drætti í lið 2.6, reit 157, sam kvæmt 
grein ar gerð sem fylg ir vef fram tali. Ef skil að 
er papp írs fram tali þarf að fylgja grein ar gerð 
um tekj ur og frá drátt.

Þessi regla á þó ekki við þegar um er 
að ræða reglu bundna starf semi sem felst 
í að taka börn í fóst ur frá barna vernd ar-
nefnd eða með ferð ar stofn un um. Þá skal 
telja greiðsl ur til tekna sem rekstr ar tekj ur og 
rekstr ar kostn að til frá drátt ar eftir al menn um 
regl um þar um. Gera skal grein fyrir tekj um 
og frá drætti á RSK 4.10 eða RSK 4.11 eftir 
um fangi rekstr ar.

 4. Stuðn ings fjöl skyld ur  
Greiðsl ur til stuðn ings fjöl skyldna fatl aðra 
barna telj ast að fullu til skatt skyldra tekna en 
á móti má færa til frá drátt ar bein an kostn-
að vegna um önn un ar og dval ar barn anna, 
enda sé lögð fram sund ur lið un um sann an-
leg an kostn að. 

Í stað sund ur lið aðs kostn að ar er heim ilt 
að færa fæð is frá drátt eftir sömu regl um og 
heim il að er vegna dag vist un ar barna, sbr. 
tölu lið 1 hér að fram an. Í stað sann an legs 
við halds kostn að ar hús næð is og hús bún að-
ar, kostn að ar vegna hrein læt is vara, fönd ur-

vara, bóka o. þ. h. má færa 25% af tekj um, 
öðrum en tekj um vegna fæð is sölu ef um 
dag vist un er að ræða, en 20% ef um sól ar-
hrings vist un er að ræða. Kostn að sem leið-
ir af sér þörf um barns ins vegna fötl un ar má 
færa til frá drátt ar, auk frá drátt ar sam kvæmt 
mati ríkisskattstjóra, enda sé gerð sér stök 
grein fyrir honum. 

Gera skal grein fyrir greiðsl un um í lið 2.3 
á fram tali og frá drætti í lið 2.6, reit 157 sam-
kvæmt grein ar gerð sem fylg ir vef fram tali. Ef 
skil að er papp írs fram tali þarf að fylgja grein-
ar gerð um tekj ur og frá drátt.

5. Vist un aldr aðra eða ör yrkja 
Greiðsl ur vegna vist un ar aldr aðra eða ör-
yrkja í heima hús um telj ast að fullu til skatt-
skyldra tekna, en á móti er heim ilt að færa 
sann an leg an kostn að sem af vist un inni 
leið ir. Þegar ekki er um að ræða bein an at-
vinnu rekst ur, má í stað þess að leggja fram 
sund ur lið að an kostn að, færa frá drátt sem 
nemur tvö föld um elli líf eyri (grunn líf eyri). 
Fjár hæð þessi nam á sl. ári 703.056 kr. eða 
1.926 kr. á dag.

Gera skal grein fyrir greiðsl un um í lið 2.3 
á fram tali og frá drætti í lið 2.6 reit 157, sam-
kvæmt grein ar gerð sem fylg ir vef fram tali. Ef 
skil að er papp írs fram tali þarf að fylgja grein-
ar gerð um tekj ur og frá drátt.

Eft ir far andi regl ur gilda um tekj ur fyrir vist un í heima hús um og frá drátt frá þeim.  Hér er 
að al lega átt við vist un hjá dag mæðr um, sum ar dvöl barna í sveit, fóst ur börn, stuðn ings fjöl -

skyld ur fatl aðra barna og vist un aldr aðra eða ör yrkja.
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TEKJUR OG EIGNIR ERLENDIS

Launa tekj ur er lend is 
Hafi fram telj andi aflað launa tekna er lend-
is, á sama tíma og hann var heim il is fast ur 
hér á landi, ber honum að gera grein fyrir 
þeim tekj um í lið 2.8 á fram tali. Hér er átt 
við hvers konar launa tekj ur, starfs tengd ar 
greiðsl ur og hlunn indi sem tald ar eru upp 
í kafla 2 á fram tali. Þetta á þó ekki við um 
stjórn ar laun, sbr. það sem fram kemur um 
aðrar tekj ur hér á eftir. Til greina skal í hvaða 
landi tekn anna er aflað og fjár hæð í er lendri 
mynt, sem og greidda skatta erlendis. Fjár-
hæð ina skal um reikna í ís lensk ar krón ur á 
með al kaup gengi þess tíma þegar tekn anna 
var aflað og færa í reit 319. 

Hafi tekna verið aflað í ríki sem í gildi er 
tví skött un ar samn ing ur við koma þær tekj ur 
ekki til skatt lagn ing ar held ur eru hafð ar til 
hlið sjón ar við skatt lagn ingu ann arra tekna 
og geta þannig haft áhrif á álagð an tekju-
skatt og út svar. Þess ar tekj ur reikn ast með í 
skerð ing ar stofn um við út reikn ing barna bóta 
og vaxta bóta. 

Nauð syn legt er að fram tal inu fylgi stað-
fest ing á þeim skatt greiðsl um en það er 
skil yrði fyrir því að unnt sé við álagn ingu að 
taka til lit til þeirra.

Vaxta tekj ur og arður er lend is 
Telja skal hvers konar vaxta tekj ur fram í 3. 
kafla fram tals, en þær eru skatt skyld ar hér á 
landi óháð því hvar þeirra er aflað. Um reikna 
skal þess ar vaxta tekj ur í ís lensk ar krón ur 
miðað við kaup gengi eins og það var þegar 
vaxta tekj urn ar voru laus ar til ráð stöf un ar. 

Gera skal grein fyrir arði af er lend um hluta-
bréf um í lið 3.6, reit 324. Hafi verið greidd ir 
skatt ar er lend is af arð in um skal gera grein 
fyrir þeim skatt greiðsl um í at huga semda-
dálki í lið 1.4. Um reikna skal arð inn og skatt-
greiðsl ur í ís lensk ar krón ur miðað við kaup-
gengi eins og það var þegar arð ur inn var 
greidd ur. Jafn framt skal láta fylgja með stað-
fest ingu um greidda skatta er lend is.

Aðrar tekj ur er lend is 
Hafi ann arra tekna verið aflað er lend is en 
þeirra sem fjall að hefur verið um hér að fram-
an, skal gera grein fyrir þeim í at huga semda-
dálki í lið 1.4. Þetta á við um stjórn ar laun, 
ágóða hluti, sölu hagn að, leigu tekj ur, hvers 
konar skatt skylda vinn inga o. fl. Skattlagning 
þessara tekna getur verið með misjöfnum 
hætti eftir eðli teknanna og hvar þeirra var 
aflað. Hafi verið greidd ir skatt ar er lend is af 
þess um tekj um skal einn ig gera grein fyrir 
þeim í at huga semd um. Um reikna skal tekj-
urn ar ( og skatt greiðsl urn ar) í ís lensk ar krón-
ur miðað við með al kaup gengi þess tíma bils 
þegar tekn anna var aflað. Jafn framt skal láta 
fylgja með stað fest ingu um greidda skatta 
er lend is.

Eign ir er lend is 
Eign ir er lend is ber að telja fram á fram tali á 
sama hátt og um eign ir hér á landi væri að 
ræða. Fast eign ir skal telja í lið 4.2, reit 326, 
er lend ar fast eign ir. Er lend ar bankainn stæð-
ur skal færa í lið 3.2 og er lend ar verð bréfa-
eign ir í lið 3.3. Hluta bréf í er lend um hluta fé-

Tekj ur og eign ir er lend is

Er lend is bú sett ir sem hafa tekj ur eða eiga eign ir hér á landi
Ein stakl ing ar bú sett ir er lend is sem bera hér á landi tak mark aða skatt skyldu sam kvæmt 3. grein skatta lag-
anna, vegna tekna, t. d. af út leigu íbúð ar hús næð is eða sölu hluta bréfa hér á landi, skulu skila fram tali þar 
sem gerð er grein fyrir þess um tekj um á þriðju síðu fram tals í reit 510, 511, 164 eða 522. Ef um út leigu íbúð-
ar hús næð is er að ræða skal telja fram  leigu tekj ur án frá drátt ar. Hafi maður leigu gjöld vegna íbúð ar hús næð is 
til eigin nota er heim ilt að draga þau frá leigu tekj um ef þær eru af íbúð ar hús næði sem ætlað er til eigin nota 
en er tíma bund ið í út leigu. Í þeim til vik um skal draga leigu gjöld in frá leigu tekj um og ef um já kvæð an mis mun 
er að ræða fær ist hann í reit 510. Nei kvæð ur mis mun ur fær ist ekki á fram tal. Gera skal grein fyrir nýt ingu 
íbúð ar hús næð is sem ekki gefur af sér tekj ur í lið 1.4. Nauð syn legt er að fram komi að fram telj andi eigi lög-
heim ili er lend is. Jafn framt skal til greina um boðs mann hans á Ís landi.

Tví skött un ar-
samning ar 

Listi yfir tví skött un ar samn inga sem 
Ís land hefur gert við er lend ríki og birt ir 
hafa verið.

Banda rík in  (1976) 
Belgía  (2004) 
Bret land  (1992)  
Dan mörk  (1998) 
Eist land  (1996) 
Finn land  (1998) 
Frakk land  (1992) 
Fær eyj ar  (1998) 
Grikk land  (2009) 
Græn land  (2004) 
Hol land  (1998) 
Ind land  (2009) 
Ír land  (2005) 
Ít alía  (2009) 
Kan ada  (1998) 
Kína  (1998)  
Lett land  (1996)  
Lit há en  (2000)
Lux emb urg  (2004)
Malta  (2006) 
Mex íkó  (2009) 

Nor eg ur  (1998)    
Portú gal  (2004) 
Pól land  (2000) 
Rúm en ía  (2009) 
Rúss land  (2004) 
Sló vak ía  (2004) 
Spánn  (2004) 
S. Kórea  (2009) 
Sviss  (1990) 
Sví þjóð  (1998) 
Tékk land  (2000) 
Ung verja land  
(2006) 
Úkr aína  (2009) 
Ví et nam  (2004) 
Þýska land  (1968) 

lög um fær ast í lið 3.6. Er lenda pen inga skal 
færa í lið 4.3. Eign irn ar skal telja fram í ís-
lensk um krón um á kaup gengi í árs lok. 



31

NÁMSMENN ERLENDIS

Náms menn er lend is - skatta leg heim il is festi
Hverj ir eiga rétt á skatta legri 
heim il is festi? 
Þeir sem dvelj ast er lend is við nám geta sótt 
um að fá að halda hér á landi skatta legri 
heim il is festi, hafi þeir verið bú sett ir hér síð-
ustu 5 árin áður en nám er lend is hófst. Dvelji 
maki náms manns ins eða börn hans eldri en 
16 ára einn ig er lend is og dvöl þeirra er bein 
af leið ing af námi hans, geta þau einn ig sótt 
um að halda hér á landi skatta legri heim il-
is festi. Óvígð sam búð er lögð að jöfnu við 
hjú skap að því til skildu að upp fyllt séu skil-
yrði skatta laga um sams kött un.

Nám er lend is sem upp fyll ir skil yrði 
fyrir skatta legri heim il is festi 
Þau skil yrði sem námið þarf að upp fylla eru 
eft ir far andi:

•   að stund að sé reglu legt nám í við ur-
kenndri mennta stofn un innan hins 
al menna mennta kerf is á fram halds -  
eða há skóla stigi 

•  að námið sé ætlað sem að al starf 
•   að náms tími sé eigi skemmri en 6 mán-

uð ir eða sem svar ar til 624 klst. á ári  

Til náms í þessu sam bandi telst starfs þjálf-
un, sér hæf ing eða öflun sér fræði rétt inda, 
enda séu skil yrði þau sem sett eru að öðru 
leyti upp fyllt. 

Nám í grunn skól um, mennta skól um eða 
sam bæri leg um mennta stofn un um telst ekki 
til náms í þessu sam bandi nema nám að 
lokn um grunn skóla veiti form leg starfs rétt-
indi eða heim ild til að bera starfs heiti.  

Um sókn um skatta lega  
heim il is festi 
Sækja þarf um skatta lega heim il is festi á 
fram tali. Ekki er gerð krafa um sér stakt 
eyðu blað held ur nægir að greina frá bú setu 

er lend is í at huga semda dálki lið 1.4 og vísa í 
til skil in gögn sem fylgja eiga fram tal inu.  

Vott orð um nám er lend is 
Ár lega þarf að leggja fram stað fest ingu frá 
skóla þar sem fram kemur:  

•   hvaða nám var stund að og hve lengi  
á tekju árinu 

•  hve nær nám hófst 
•   áætl uð náms lok  

Upp lýs ing ar um tekj ur er lend is 
Náms mað ur og maki hans þurfa að leggja 
fram stað fest ingu um tekj ur eða tekju leysi 
er lend is frá við kom andi skattyf ir völd um. 
Nægi legt er að leggja fram:  

•   stað fest ljós rit af er lend um fram töl um  
ef tekj ur koma þar fram eða  

•   skrif legt tekju vott orð frá er lend um 
skattyf ir völd um eða 

•   er lenda álagn ing ar seðla eða stað fest ingu 
á skatt a upp gjöri.

Einn ig skal fylgja með fram tali stað fest ing á 
barna bót um eða sam bæri leg um greiðsl um, 
fengn um er lend is á tekju árinu. 

Náms menn er lend is fá ekki sent árit að 
fram tal. Fyrir þá er því afar hent ugt að telja 
fram á vefn um. Upp lýs ing ar um vef fram tal ið 

og vef lykla eru á bls. 5. Vilji þeir skila á papp ír 
er hægt að prenta út öll fylgi skjöl með fram-
tali á rsk. is eða snúa sér til ríkisskatt stjóra 
til að fá nauð syn leg eyðu blöð. Á fram tali 
þarf að koma fram póst fang náms manns-
ins er lend is eða um boðs manns hér á landi 
og hvert hafi verið síð asta lög heim ili náms-
manns hér á landi. 

Rétt indi veitt í eitt ár í senn 
Náms mað ur sem óskar eftir að halda hér á 
landi skatta legri heim il is festi þarf að sækja 
um það á fram tali á hverju ári sem námið er 
stund að. Leggja þarf fram nýjar upp lýs ing-
ar um námið á hverju ári ásamt stað fest ingu 
frá skóla, tekju vott orði frá skattyf ir völd um 
er lend is og stað fest ingu um barna bæt ur er-
lend is.  

Rík is skatt stjóri ann ast ákvörð un 
Rík is skatt stjóri tekur ákvörð un um rétt 
náms manns til að halda skatta legri heim il is-
festi á Ís landi. Al menn ar regl ur um kærur til 
skattyf ir valda gilda í þess um til vik um. Ef rík-
is skatt stjóri fellst ekki á að veita skatta lega 
heim il is festi er skatt lagn ing miðuð við tak-
mark aða skatt skyldu, þ. e. náms mað ur inn 
er ein ung is skatt lagð ur hafi hann haft tekj ur 
hér á landi eftir að lög heim ili hefur verið flutt 
frá land inu.

Af launa tekj um sem greidd ar eru emb ætt is mönn um, full trú um 
og öðrum starfs mönn um sem starfa hjá al þjóða stofn un um eða 
ríkja sam tök um reikn ast ekki tekju skatt ur eða út svar ef kveð ið er á 
um skatt frelsi í samn ing um sem Ís land er aðili að. Sama á við um 
stað ar upp bót sem greidd er vegna starfa er lend is í þjón ustu hins 
ís lenska ríkis eða vegna starfs manna Þró un ar sam vinnu stofn-
un ar Ís lands. Þeir einir telj ast starfa er lend is í þessu sam bandi 

sem eru fast ráðn ir, sett ir eða skip að ir starfs menn við sendi ráð  
Ís lands, hjá sendi ræð is mönn um eða eru fasta full trú ar Ís lands við 
al þjóða stofn an ir sem Ís land er aðili að.  Laun eða stað ar upp bæt-
ur skal færa í ótölu sett an reit í lið 2.3. Til greina skal frá hvaða 
stofn un laun in eða stað ar upp bæt ur eru og fjár hæð þeirra. Þess-
ar tekj ur hafa áhrif á út reikn ing vaxta bóta og barna bóta.

 Laun frá al þjóða stofn un um

 Hvað er skatta leg heim il is festi?  
Með skatta legri heim il is festi eru náms manni tryggð rétt indi til að vera skatt lagð ur eins 
og hann hefði verið heim il is fast ur hér á landi allt árið. Þetta þýðir að við skatt lagn ingu 
er tekið til lit til þess skattaf slátt ar og bóta sem hann ætti rétt á ef lög heim ili hans hefði 
verið hér á landi. Tekj ur og eign ir er lend is hafa áhrif á skatt lagn ing una. Barna bæt ur 
eða hlið stæð ar greiðsl ur er lend is koma til lækk un ar á barna bót um hér á landi.
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Eign ir í árs lok
Skulda bréf og önnur slík verð bréf skal telja til eign ar á nafn verði 
að við bætt um áfölln um vöxt um og verð bót um á höf uð stól sem 
mið ast við vísi tölu í jan úar, næst um á eftir lokum reikn ings árs. 
Séu verð bréf, önnur en hluta bréf, skráð á op in beru kaup þingi skal 
telja þau til eign ar á kaup þings verði síð asta kaup þings dags fyrir 
lok reikn ings árs. Önnur verð bréf skal telja fram á því verði sem yf-
ir lit frá fjár mála stofn un um bera með sér. Hér eru birt ar töfl ur þar 
sem fram koma verð gildi helstu teg unda verð bréfa ásamt töflu yfir 
margföldun ar stuðla og geng is skrán ingu frá desem ber 2010.

 Hús bréf, íbúða bréf og  
spari skír teini rík is sjóðs  

Verð gildi skráð í Kaup höll Ís lands í árs lok 2010 
 

Flokk ur   Marg f.stuð ull 

IBH 14 (1115) 1989 -I. fl. 8,6155 

IBH 15 (0815) 1990 -I. fl. 7,8726 

IBH 15 (1115) 1990 -II. fl. 8,1220 

IBH 16 (0115) 1991 -I. fl. 7,6943 

IBH 16 (0515) 1991 -II. fl. 7,5640 

IBH 16 (1015) 1991 -III. fl. 5,7021 

IBH 17 (0115) 1992 -I. fl. 6,9787 

IBH 17 (0415) 1992 -II. fl. 6,6155 

IBH 17 (0815) 1992 -III. fl. 6,4100 

IBH 17 (1215) 1992 -IV. fl. 6,2754 

IBH 18 (0415) 1993 -I. fl. 6,3418 

IBH 18 (0815) 1993 -II. fl. 5,9154 

IBH 18 (1015) 1993 -III. fl. 5,0821 

IBH 19 (0115) 1994 -I. fl. 4,5729 

IBH 19 (0515) 1994 -II. fl. 4,4891 

IBH 19 (0815) 1994 -III. fl. 4,5369 

IBH 19 (0915) 1994 -IV. fl. 4,3841 

IBH 20 (0115) 1995 -I. fl. 4,5311 

IBH 20 (0615) 1995 -II. fl. 4,1036 

IBH 11 (0115) 1996 -I. fl. 4,1633 

IBH 21 (0115) 1996 -II. fl. 4,1207 

IBH 36 (0115) 1996 -III. fl. 4,2041 

IBH 22 (1215) 1998 -I. fl. 3,7767 

IBH 37 (1215) 1998 -II. fl. 4,1018 

IBH 26 (0315) 2001 -I. fl. 2,7339 

IBH 41 (0315) 2001 -II. fl. 2,7633 

HFF  (150224)  1,0442 

HFF (150434)  1,0530 

HFF (150644)  1,0685 

HFF (150914)  1,0370  

RIKS 15  (1001)  ( SPRÍK 95/1 D20) 1,8054
 

Gengi hlut deild ar skír teina eins og 
það var skráð í Kaup höll Ís lands

í árs lok 2010
   Gengi 

LBR MARKB1 (Mark aðsbr. stutt) 3,181
LBR MARKB2 (Mark aðsbr. með al löng) 3,488
LBR MARKB4 (Mark aðsbr. löng) 3,236
LBR OND VEG (skulda bréfasj. Lands banka) 7,308
LBR UR VALSB (úr vals bréf) 1,244
VIB SJOD 5 (sjóð ur 5) 7.837
VIB SJOD 6 (sjóð ur 6) 1.276
VIB SJOD 7 (sjóð ur 7) 3.871
VIB SJOD 10 (sjóð ur 10) 848

Geng is skrán ing
Seðla banki Ís lands 31. desem ber 2010  

 Kaup  Sala 
Banda ríkja doll ar 114,78 115,32 
Sterl ings pund 178,04 178,90 
Kan ada doll ar 114,92 115,60 
Dönsk króna 20,575 20,695 
Norsk króna 19,616 19,732 
Sænsk króna 17,105 17,205 
Sviss nesk ur franki 122,57 123,25 
Jap anskt yen 1,4102 1,4184 
SDR (sér stök drátt arr.) 177,38 178,44 
Evra 153,37 154,23

Skuld ir í árs lok
Til að reikna út eft ir stöðv ar verð tryggðra skulda í árs lok 2010 þarf 
að hafa við hönd ina kvitt un fyrir síð ustu af borg un á árinu. Ef þar 
koma fram eft ir stöðv ar með áfölln um verð bót um eftir greiðslu skal 
marg falda þá fjár hæð með marg föld un ar stuðli er gild ir fyrir þann 
gjald daga mán uð skv. eft ir far andi töfl um. Töfl ur 1 og  2 gilda fyrir 
lán sem eru verð tryggð skv. bygg ing ar vísi tölu, tafla 3 skv. láns-
kjara vísi tölu og tafla 4 skv. neyslu verðs vísi tölu. Ef að eins koma 
fram eft ir stöðv ar án áfall inna verð bóta eftir greiðslu verð ur að 
marg falda þá fjár hæð með vísi tölu fyrir jan úar 2011 og deila með 
vísi tölu lán töku mán að ar ins.

 

 Ýmsar töfl ur og dæmi
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Tafla 1  
Útgd. lána með  Bygg ing ar vísi tala  Verðtr. Marg föld un ar -
skertri vísi tölu (Grunn vísi tala)   hlut fall % stuð ull

jan. -mars 1977    126   40 76,5937 
apr íl-júní 1977    135   40 71,5274 
júlí-sept. 1977    138   40 69,9855 
okt. -des. 1977    159   40 60,8214 
jan. -mars 1978    176   40 55,0045 
apríl 1978    192   40 50,4708 
maí-júní 1978    192   60 75,2063 
júlí-sept. 1978    217   60 66,5880 
okt. -des. 1978    240   60 60,2450 
jan. -mars 1979    258   60 56,0698 
apr. -júní 1979    280   60 51,6957 

Tafla 3
Gild is tími Láns kjara vísi tala Marg föld un ar-
(Gjald daga mán uð ur) ( Gjaldd.vísi tala) stuð ull

jan úar 2010 7033 1,0262
febrú ar 2010 7067 1,0212
mars 2010 7045 1,0244
apríl 2010 7126 1,0128
maí 2010 7165 1,0073
júní 2010 7183 1,0047
júlí 2010 7213 1,0006
ágúst 2010 7189 1,0039
sept emb er 2010 7142 1,0105
okt ób er 2010 7160 1,0080
nóv em ber 2010 7160 1,0080
desem ber 2010 7213 1,0006 
jan úar 2011 7217 1,0000

Tafla 4 
Gild is tími Neyslu verðs vísi tala Marg föld un ar-
(Gjald daga mán .) ( Gjaldd.vísi tala) stuð ull 

jan úar 2010 356,2 1,0261 
febrú ar 2010 357,9 1,0212 
mars 2010 356,8 1,0244 
apríl 2010 360,9 1,0127 
maí 2010 362,9 1,0072 
júní 2010 363,8 1,0047 
júlí 2010 365,3 1,0005 
ágúst 2010 364,1 1,0038 
sept emb er 2010 361,7 1,0105 
okt ób er 2010 362,6 1,0080 
nóv em ber 2010 362,6 1,0080 
desem ber 2010 365,3 1,0005 
jan úar 2011 365,5 1,0000

 
Tafla 2 

Gild is tími, Bygg ing ar vísi tala  Verðtr. -  Marg - 
(Gjald daga - ( Grunn - hlut fall föld un ar - 
mán uð ur) vísi tala) % stuð ull 

jan. -mars 2010 23749 100 1,0080 
apr. -júní 2010 24015 100 0,9968 
júlí-sept. 2010 24252 100 0,9871 
okt. -des. 2010 24458 100 0,9787 
jan. -mars 2011 23938 100 1,0000

 Eigna mat í land bún aði
Búfé til eign ar í árs lok 2010  Krón ur 

Mjólk ur kýr  103.000 
Holda kýr og naut 89.000 
Kvíg ur, 1½ árs og eldri 66.000 
Geldn eyti 47.000 
Kálf ar, yngri en ½ árs 12.000 
Ær og sauð ir 7.000 
Hrút ar 11.200 
Geml ing ar  6.200 
Geit ur 3.500 
Hross á 14. vetri og eldri 16.000 
Hross á 5. -13. vetri 32.000 
Full tam in reið hross á 5. -13. vetri 130.000 
Önnur reið hross á 5. -13. vetri 65.000 
Verð launa hross á 5. -13. vetri 180.000 
Kyn bóta hest ar á 5. -13. vetri 260.000 
Verð laun að ir kyn bóta hest ar á 5. -13. vetri 360.000 
Tryppi á 2. -4. vetri 10.500 
Fol öld 7.500 
Hænsni, eldri en 6 mán aða 860 
Varp hænsni, yngri en 6 mán aða 540 
Kjúkl ing ar 190 
Endur 740 
Gæsir 1.500 
Kalk ún ar 2.100 
Gylt ur 33.000 
Gelt ir 48.000 
Grísir 7.100 
Kan ín ur 1.500 
Mink ar:

Karl dýr 5.900 
Kven dýr 4.100 
Hvolp ar 0

Refir:
Karl dýr og kven dýr 6.000 
Hvolp ar 0

Önnur ótil greind dýr nýtt í rekstri 3.500
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